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АС, КОТРИЙ ВИПЕРЕДИВ ЕПОХУ
Ле ендарний пілот Петро Нестеров
се своє орот е життя доводив с спільств ,
і бюро ратам-чиновни ам та ож, можливості
війсь ової авіації

Âèíîñèìî ñì³òòÿ ç õàòè
Íàé÷àñò³øå ñì³òòºïðîâîäè çàêðèâàþòü ÷åðåç ¿õí³é àâàð³éíèé ñòàí 
àáî ç ³í³ö³àòèâè ìåøêàíö³â

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

За б дівельними та санітарними норма-
ми У раїни в житлових б дин ах по-
трібно спор дж вати сміттєпроводи.
Проте щоро зростає іль ість б дин-
ів, я их сміттєзбирачі запаюють. А в
новоб довах вони новень ими і неви о-
ристаними та і лишаються. Я аж ть
в Управлінні житлово о осподарства,
ініціаторами за риття найчастіше ста-
ють меш анці б дин , та й стан ба а-
тьох сміттєпроводів сталін ах і хр -
щов ах аварійний. Проте частина меш-
анців об рюється: мовляв, за прое -
том передбачено, а ходимо з па етами
надвір. Інші ж тішаться: санітарія в
нормі, і щ рів під’їздах немає. “Хре-
щати ” вирішив зверн тися до місь их
сл жб і поспіл ватися щодо цьо о пи-
тання.

“Íåîáõ³äí³ñòü óëàøòóâàííÿ ñì³òòºïðîâîä³â ó
æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóäèíêàõ ðåãëàìåíòóº-
òüñÿ íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè,— â³äïîâ³äàº
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà
çàïèò “Õðåùàòèêà”.— Íèçêà íîðìàòèâ³â ùîäî
îáëàäíàííÿ ñì³òòºïðîâîä³â íèí³ çàñòàð³ëà. Òàê,
íîðìè 8—72 “Óêàçàíèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìó-
ñîðîïðîâîäîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé”
íå ïåðåãëÿäàëèñÿ ç 1972 ðîêó. Âîíè íå âðàõîâó-
þòü ñó÷àñíèõ âèìîã ùîäî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, ñà-
í³òàðíî-òåõí³÷íèõ íîðì”.

Ñó÷àñíîþ àëüòåðíàòèâîþ ñì³òòºïðîâîä³â º ñì³ò-
òºçá³ðí³ êîíòåéíåðè, ÿê³ âñòàíîâëþþòü á³ëÿ áó-
äèíêó. Ïðîòå ÷àñò³ ïîëîìêè ë³ôò³â ïåðåøêîäæà-
þòü ë³òí³ì ÷è õâîðèì ëþäÿì äîéòè äî êîíòåéíå-
ðà. À ùîá ïðàöþâàëè ñì³òòºïðîâîäè, ¿õ ïîòð³áíî
óòðèìóâàòè â ïîðÿäêó é ÷èñòîò³. Çà ïîðÿäîê â³ä-
ïîâ³äàº áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÎÑÁÁ àáî ÆÅÊ, ïðî-
òå íå âàðòî çàáóâàòè ³ ïðî îñîáèñòó êóëüòóðó ìåø-
êàíö³â, â³ä ÿêî¿ çàëåæèòü ñòàí åêñïëóàòîâàíîãî
ìàéíà. Àäæå íàé÷àñò³øå çàáèò³ ñì³òòºïðîâîäè ñòà-
þòü ðåçóëüòàòîì íåäáàëüñòâà îêðåìèõ îñ³á, ÿê³ ë³-
íóþòüñÿ êîìïàêòíî ïàêóâàòè ïîáóòîâ³ â³äõîäè.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà á³äêàºòüñÿ:
ãîëîâíà ïðè÷èíà — íåäîô³íàíñóâàííÿ. “Ð³âåíü ä³-
þ÷èõ ó Êèºâ³ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é º îäíèì ³ç íàé-
íèæ÷èõ â Óêðà¿í³ ³ íå â³äøêîäîâóº ôàêòè÷í³ âè-
òðàòè íà åêñïëóàòàö³þ òà ðåìîíò æèòëîâîãî ôîí-
äó”. Ñòð³ëêè ïåðåâîäÿòü íà ðåìîíò ïåðøî÷åðãî-
âèõ îá’ºêò³â — ïîêð³âåëü, ôàñàä³â, òåïëîìåðåæ. À
â çàêðèòò³ ñì³òòºïðîâîä³â âáà÷àþòü ï³äâèùåííÿ
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà. Öèòóºìî: “Çàêðèòòÿ ñì³òòºïðî-
âîä³â ñïðèÿº âïðîâàäæåííþ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè
ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè ì³ñòà, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ðîç-
ä³ëüíîìó çáèðàíí³ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ç
ïîäàëüøèì ¿õ ñîðòóâàííÿì íà ñïåöë³í³ÿõ, êîìïîñ-
òóâàííÿì îðãàí³÷íî¿ ÷àñòèíè, áðèêåòóâàííÿì çà-
ëèøêó, ùî íå ï³ääàºòüñÿ óòèë³çàö³¿, òà ñêëàäàííÿì
éîãî íà ïîë³ãîí³”
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
ÑÁÓ â³ä÷èíÿº äâåð³ 
àá³òóð³ºíòàì

Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé äëÿ
ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ÑÁÓ: äî Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ çàâ³òàëè öüî-
ãîð³÷í³ âèïóñêíèêè øê³ë ñòîëèö³ òà ¿õí³ áàòü-
êè. Ìàéáóòí³ì ñòóäåíòàì ðîçïîâ³ëè ïðî Íà-
ö³îíàëüíó àêàäåì³þ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà-
¿íè — ºäèíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ó äåðæàâ³, ùî
ãîòóº îïåðàòèâíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ïåðåêëàäà-
÷³â äëÿ îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â ÑÁÓ. Òàêîæ àá³-
òóð³ºíòè ä³çíàëèñÿ á³ëüøå ïðî ²íñòèòóò ï³äãî-
òîâêè þðèäè÷íèõ êàäð³â äëÿ ÑÁÓ Íàö³îíàëü-
íî¿ þðèäè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî (Õàðê³â). Âèïóñêíèê³â îçíàéîìè-
ëè ç óìîâàìè âñòóïó äî ÂÓÇ³â, îñîáëèâîñòÿ-
ìè íàâ÷àííÿ â íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïî-
òåíö³àëîì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ â³äïîâ³ëè íà ÷èñëåíí³
çàïèòàííÿ êàíäèäàò³â íà íàâ÷àííÿ òà ¿õí³õ
áàòüê³â. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé
ïðîâåëè åêñêóðñ³þ ìóçåºì Óïðàâë³ííÿ. ßê ïî-
â³äîìëÿº ïðåñ-ñåêòîð ÓÑÁÓ â Êèºâ³, òàê³ çó-
ñòð³÷³ â ñò³íàõ Óïðàâë³ííÿ ç ìàéáóòí³ìè àá³-
òóð³ºíòàìè ïëàíóþòü ïðîâîäèòè ³ íàäàë³

Íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè ó ðàéîíàõ
ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ 
òðàäèö³éí³ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó, 29 ñ³÷íÿ, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç
ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ì³ñòà ó ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³ áóäå ïðîâåäåíî çèìîâ³ ÿðìàðêè ç ïðîäà-
æó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Íà ÿðìàð-
êàõ ñïîæèâà÷àì ó øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ áóäå
çàïðîïîíîâàíî ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ ìàéæå ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à ñàìå:
êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, áàøòàíí³ êóëüòóðè,
ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìîëî÷í³ âè-
ðîáè, ðèáó, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³þ,
ìåä, êîíñåðâîâàí³ ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü-
÷³ òîâàðè.

29 ñ³÷íÿ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ:
— ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³

Ãëóøêîâà, 31-à;
— ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðåâóöü-

êîãî;
— ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ñàáóðî-

âà;
— ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ íà áóëüâàð³ Ïðà-

ö³ (â³ä âóëèöü Êðàê³âñüêî¿ äî Ïîïóäðåíêà);
— ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Ïðàâ-

äè, 5-11;
— ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Êî-

ìàðîâà, 28.
Òðàäèö³éíî íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü

çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóê-
ö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³ç-
íèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10-15 %
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ

Äî ªâðî-2012 óáîë³âàëüíèê³â
çàáåçïå÷àòü åêñòðåíîþ 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ

Ó ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ Êèºâà ¹ 4 â³ä-
áóëèñÿ ÷åðãîâ³ íàâ÷àííÿ ìåäïðàö³âíèê³â ó
ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012
ðîêó ç ôóòáîëó. Áðèãàäè, ñôîðìîâàí³ ç ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³, íàäàëè “ïîñòðàæ-
äàëèì” åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. “Îñî-
áëèâ³ñòü öüîãî íàâ÷àííÿ â òîìó, ùî ä³ÿòè äî-
âåëîñÿ â óìîâàõ îáìåæåíîãî ïðîñòîðó — â
àâòîáóñ³, ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ íàâè-
÷îê åâàêóàö³¿ ïîñòðàæäàëèõ. Òàê³ íàâ÷àííÿ
ïðîâîäèëèñÿ âïåðøå ³ ïðîéøëè çàäîâ³ëü-
íî”,— çàçíà÷èâ ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô Ñåðã³é Òèõåíêî

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ñâÿòîøèíö³ îòðèìàëè 
“àíòèêîðóïö³éíèé” òåëåôîí

Ó Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿ âèð³øåíî ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
“ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂ²ÐÈ”. Çàòåëåôîíóâàâøè íà
íîìåð 450-29-75, ìåøêàíö³ ðàéîíó, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè âíàñë³äîê êîðóïö³éíèõ ä³ÿíü äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ìî-
æóòü îòðèìàòè ïîòð³áíó êîíñóëüòàö³þ. Çâåð-
òàòèñÿ ìîæíà ó ðîáî÷³ äí³ ç 9.00 äî 18.00 ( ó
ï’ÿòíèöþ äî 16.45), îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî
14.00

Ï’ÿòü “êèò³â” ðîçâèòêó —
â ïð³îðèòåòàõ
Ó ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Ãóìàí³òàðíî¿ ðàäè

КК ИИ ЇЇ ВВ   —— ЄЄ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС ЬЬ КК АА   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

Òåòÿíà ÁÅÑ×ÀÑÒÍÀ
“Õðåùàòèê”

На засіданні об оворювали он-
цепт альні засади страте ії роз-
вит манітарної сфери столи-
ці. Місто має визначити пріори-
тетні напрям и, в я их в май-
б тньом діятим ть місь і цільо-
ві про рами. Після остаточно о
доопрацювання онцепція стане
частиною Страте ії розвит Ки-
єва до 2025 ро .

Äîêóìåíò ï³ä íàçâîþ “Êîíöåïòóàëüí³
çàñàäè ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ãóìàí³òàðíî¿
ñôåðè ì³ñòà Êèºâà äî 2015 ðîêó”, ùî ñòàâ
ïðåäìåòîì îáãîâîðåííÿ, ðîçðîáëåíî â íà-
óêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Äèðåêòîð
öüîãî çàêëàäó Îêñàíà Ãàëåíêî íàãîëîñè-
ëà: “Íàéâàæëèâ³øèì êîíöåïòóàëüíèì ïî-
ëîæåííÿì ðîçðîáêè ãóìàí³òàðíî¿ ñòðàòå-
ã³¿ ìàº ñòàòè òå, ùî âîíà ðîçðîáëÿºòüñÿ
äëÿ ëþäåé ³ ðàçîì ³ç ëþäüìè. Öå ïåðåä-
áà÷àº øèðîêå çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³,
åêñïåðòíîãî ñåðåäîâèùà, íàóêîâö³â ³ ôà-
õ³âö³â äî îáãîâîðåííÿ, ôîðìóâàííÿ òà
çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèò-
êó ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè ì³ñòà Êèºâà”.

Ñòðàòåã³ÿ â ãóìàí³òàðí³é ñôåð³ ïåðåä-
áà÷àº ï’ÿòü îñíîâíèõ “êèò³â”-áëîê³â: îñ-
â³òà ³ íàóêà, ñ³ì’ÿ ³ ìîëîäü; êóëüòóðà ³
ìèñòåöòâî, îõîðîíà êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè; îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ô³çêóëüòóðà òà åêî-
ëîã³÷íà áåçïåêà; ðîçâèòîê ñóñï³ëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é; ì³æíàö³îíàëüí³ òà äåðæàâíî-
öåðêîâí³ â³äíîñèíè.

Ó ñôåð³ îñâ³òè éäåòüñÿ ïðî ï³äâèùåí-
íÿ ¿¿ ÿêîñò³, áóä³âíèöòâî íîâèõ ³ â³äíîâ-
ëåííÿ ðàí³øå çàêðèòèõ çàêëàä³â îñâ³òè,
ðîçøèðåííÿ äîñòóïó äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè ä³-
òÿì ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, çàáåçïå-

÷åííÿ ¿õ ñîö³àë³çàö³¿ øëÿõîì ðîçâèòêó â
ñòîëèö³ ñèñòåìè ³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè. Ó
êóëüòóðí³é ³ ìèñòåöüê³é ãàëóçÿõ áàãàòî
óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè ³ êóëüòóðè, çáåðåæåííþ òà
ðîçøèðåííþ ìåðåæ³ çàêëàä³â êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâà, ïðîâåäåííþ ðåñòàâðàö³éíî-
ðåìîíòíèõ ðîá³ò ³ â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà àðõ³òåêòóðè, ïðîñó-
âàííþ â³ò÷èçíÿíîãî êóëüòóðíîãî òà òó-
ðèñòè÷íîãî ïðîäóêòó íà ì³æíàðîäí³ ðèí-
êè. Ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ î÷³êóºòüñÿ
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ òà äîñòóïíîñò³ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè, ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè ô³-
íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
çàïðîâàäæåííÿ çàêóï³âë³ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã, óïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Âàæëèâèì ðåçóëüòàòîì çàïðîâàäæåííÿ
ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ìàº ñòàòè ³ ðîçáóäîâà

â Êèºâ³ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ëåî-
í³ä Íîâîõàòüêî, çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ, íàãîëîñèâ, ùî äëÿ äîêîð³ííî¿
çì³íè ñèòóàö³¿ íà êðàùå ïîòð³áíî çì³íè-
òè ïñèõîëîã³þ ëþäåé, ïîòð³áíî ç äèòèí-
ñòâà ïðèùåïëþâàòè ïîâàãó äî ñòàðøèõ ³
áàæàííÿ äóõîâíî ðîçâèâàòèñÿ. À ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Àëëà Øëàïàê
çãàäàëà ïðî ïèòàííÿ, ÿêîãî íåìàº â êîí-
öåïö³¿ — ïîäîëàííÿ á³äíîñò³. “Ðîçâèòîê
ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè íå â³äáóäåòüñÿ, ÿêùî
íå áóäå ðîçáóäîâè ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà. ² ñàìå öå ìàº ñòàòè ãîëîâíèì
ïð³îðèòåòîì ñòðàòåã³¿”,— íàãîëîñèëà Àë-
ëà Øëàïàê.

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ï³ä-
ñóìóâàâ îáãîâîðåííÿ êîíöåïö³¿: “ß ïåðå-
êîíàíèé, ùî äî âèð³øåííÿ ïèòàíü ó ãó-
ìàí³òàðí³é ãàëóç³ ïîòð³áíî ï³äõîäèòè
êîìïëåêñíî”

Ãðîø³ íà êîíêðåòí³ ïðîåêòè
Ó Êèºâ³ ïåðåôîðìàòóþòü ì³ñüêèé áþäæåò äëÿ ô³íàíñóâàííÿ 
îêðåìèõ ïðîãðàì ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà

ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ НН ИИ ЙЙ   ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У Києві триває е сперимент із
запровадження про рамно-ці-
льово о метод (ПЦМ) на місце-
вом рівні. Йо о с ть том , що
місь ий бюджет переформат -
ють із "спис " ал зей і оштів
для їх фінанс вання на перелі
о ремих про рам. І оловним
б де не іль ість наданих по-
сл , я і фінанс ють із місь о о
бюджет , а те, нас іль и ці по-
сл и відповідатим ть реальним
потребам иян.

Ì³ñüêèé áþäæåò íà 2011 ð³ê ìàº ñîö³-
àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü ³ íàö³ëåíèé íà ðîç-
â’ÿçàííÿ íàéáîëþ÷³øèõ ïðîáëåì êèÿí.
Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóñ-
ëàí Êðàìàðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, Ïðî-
ãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
Êèºâà íà 2011 ð³ê ïåðåäáà÷àº â³äõ³ä â³ä
ïðàêòèêè “ðîçïîðîøåííÿ” êîøò³â íà ðå-
àë³çàö³þ ÷èñëåííèõ çàõîä³â ð³çíîìàí³ò-
íèõ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì, ÿê³ íå çàâ-
æäè º óçãîäæåíèìè ì³æ ñîáîþ òà íå äà-
þòü ñóòòºâîãî åêîíîì³÷íîãî é ñîö³àëüíî-
ãî åôåêòó. Òîìó ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ Ïðî-

ãðàìè ôàõ³âö³ ÊÌÄÀ âèð³øèëè ïðîäîâ-
æèòè åêñïåðèìåíò ³ç çàïðîâàäæåííÿ ïðî-
ãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó (ÏÖÌ) — íà-
ðàç³ öå îäèí ³ç íàéðåçóëüòàòèâí³øèõ ³
íàéïðîãðåñèâí³øèõ ìåòîä³â áþäæåòóâàí-
íÿ â ñâ³ò³. Éîãî ñóòü ó òîìó, ùî ì³ñüêèé
áþäæåò ïåðåôîðìàòóþòü ³ç “ñïèñêó” ãà-
ëóçåé ³ êîøò³â äëÿ ¿õ ô³íàíñóâàííÿ íà
ïåðåë³ê îêðåìèõ ïðîãðàì.

Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþäæåòíèõ
êîøò³â ó ì³ñò³ äîðó÷åíî ïåðåãëÿíóòè
ñôîðìîâàí³ áþäæåòí³ ïðîãðàìè, ÿê³ ðîç-
ðîáëåíî çà ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèì ìåòî-
äîì, òà çà ïîòðåáè äîîïðàöþâàòè ¿õ. Òà-
êå ð³øåííÿ áóëî óõâàëåíî Ãîëîâíèì ô³-
íàíñîâèì óïðàâë³ííÿì ÊÌÄÀ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ íàðàäè-ñåì³íàðó ùîäî îñ-
íîâíèõ çàñàä ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ
äëÿ íîâèõ çàñòóïíèê³â ãîë³â ðàéîííèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ç ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ³ êåð³âíèê³â ô³íàí-
ñîâèõ óïðàâë³íü. Ô³íàíñèñòè ðåêîìåíäó-
þòü âèîêðåìèòè çàâäàííÿ òà ïîêàçíè-
êè, ùî ñòîñóþòüñÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â
(çàêóï³âëÿ òà ðåìîíò îáëàäíàííÿ, ïðè-
ì³ùåíü, çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ) ³
ñïåöèô³÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â Êè-
ºâà, òàêèõ ÿê çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ (íà ñòâîðåííÿ àìáóëà-
òîð³é ë³êàð³â ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè â áþ-
äæåò³ ïåðåäáà÷åíî 100 ìëí ãðí). Íà ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò ³ ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åí-
íÿ â áþäæåò³ íà 2011 ð³ê çàêëàäåíî 2,19

ìëðä ãðí, íà îñâ³òó — 3,17 ìëðä ãðí, íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ — 2,33 ìëðä ãðí. Ö³
ãðîø³ ñïðÿìóþòü íà êîíêðåòí³ ö³ë³. Çîê-
ðåìà, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ãàëóçü îñâ³òè,
òî â öüîìó ðîö³ ïëàíóºòüñÿ çàâåðøèòè
íèçêó îá’ºêò³â — áóä³âíèöòâî øêîëè â
9-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó Ïîçíÿêè, äðó-
ãîãî ïóñêîâîãî êîìïëåêñó ðîçøèðåííÿ
øêîëè ¹ 151 íà âóëèö³ Ë³ñíè÷³é, 3 (â
ñåë³ ×àïàºâö³), áóä³âíèöòâî øêîëè íà
âóëèö³ Ë³ñê³âñüê³é ó 24-ìó ì³êðîðàéîí³
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðî-
ºùèíà, ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ øê³ë
¹ 128, ¹ 162, ¹ 140, áóä³âíèöòâà äè-
òÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà âóëèö³
Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 9-à òà ³íøèõ
îá’ºêò³â. Äëÿ êîæíî¿ ïðîãðàìè âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ÷³òêà ìåòà òà íèçêà ïîêàçíèê³â,
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà îö³íèòè åêî-
íîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ ðåçóëüòàòè â³ä âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðóñëàí Êðàìà-
ðåíêî çàçíà÷èâ, ùî ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèé
ìåòîä çàïðîâàäæåíèé äëÿ òîãî, ùîá ìîæ-
íà áóëî ÷³òêî áà÷èòè ³ ðîçóì³òè, ÿêèé ñî-
ö³àëüíèé àáî åêîíîì³÷íèé åôåêò ì³ñòî
ìàòèìå â³ä ðåàë³çàö³¿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðî-
ãðàìè. “Êîæíà áþäæåòíà ïðîãðàìà ðàéî-
íó ïîâèííà ìàòè ïîêàçíèêè åêîíîì³¿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â â³ä ðåàë³çàö³¿ êàï³òàëüíèõ
ïðîåêò³â, îñîáëèâî ó åíåðãîçáåðåæåí-
í³”,— ïîÿñíèâ ïàí Êðàìàðåíêî
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Кіль ість навчальних за ладів столиці потрібно привести відповідність до іль ості населення
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Тамара Павлівна, ви ладач:
— Наш б дино —
новоб дова і там,
звичайно, є сміт-
тєпровід. Спочат-

ми ним орис-
т валися, а потім
зверн лися до

ЖЕК , щоб йо о запаяли, адже за
день на идають сміття більше, ніж
там може вміститися. Та а маса
відходів сприяє розмноженню щ -
рів. У б дин постійно неприєм-
ний запах. Нам зр чніше винести
па ети на в лицю і ви ин ти в он-

тейнер, ніж перейматися цією
проблемою.

Володимир ВІКТОРОВ, інже-
нер:

— Коли є сміттє-
провід б дин ,
це д же зр чно
для лінивих хазяїв.
Але, з іншо о бо ,
т т є маса не атив-
них моментів: сміт-

тя вивозять невчасно, постійний
сморід б дин , та й щ ри роз-
водяться. У нашом б дин це

"щастя" є, до то о ж й не запаяне,
що створює дис омфорт для меш-
анців.

Наталя ДУБОВИЧ, пенсіонер а:
— У б дин , де я
меш аю, сміттє-
провод немає, і
він нам непотріб-
ний. Сміття зібра-
ли в па ети і ви-
несли на в лицю,

а через ці системи сміттєвивод
розмнож ються щ ри. А через те,
я відходи прибирають і вивозять,

то в б дин б де постійний смо-
рід.

Ірина ГУСТИК, менеджер:
— Сміттєпроводи в
б дин ах непотріб-
ні, бо через них
розмнож ються
щ ри та різні хро-
ба и. І сморід сто-
їть. Особливо вліт-

, оли спе отно. Я би там при-
бирали хоча б ре лярно, а та
сміття раще виносити від б дин-

подалі.

Святослав ПАВЛЕНКО, за о-
товни вторинної сировини:

— Сміття простіше
виносити на в ли-
цю, ніж орист ва-
тися сміттєпрово-
дом. У нашом б -
дин сміттєпровід
є, але ми ним не

орист ємося, щоб не розводити
мишей і щ рів.

Опит вала О сана ЛИСИНЮК,
"Хрещати ",

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

Çàïàÿòè òà íà êóïêè ðîç³áðàòè
Ëþäè âáà÷àþòü ó çàêðèòò³ ñì³òòºïðîâîä³â åâîëþö³éíèé êðîê äî ðîçä³ëüíîãî 
çáîðó â³äõîä³â

Íàðåøò³ ñâ³äîì³ñòü óêðà¿íö³â ìàëî-ïî-
ìàëó ïî÷èíàº çâèêàòè äî ðîçä³ëüíîãî ñì³ò-
òºçáîðó: ïàï³ð, ïëÿøêè — â îäèí áàê, ïðî-
äóêòîâ³ â³äõîäè — â ³íøèé. Çàêðèâàþ÷è
ñì³òòºïðîâîäè âñåðåäèí³ áóäèíê³â, êîìó-
íàëüíèêè âñòàíîâëþþòü êîíòåéíåðè á³ëÿ
áóäèíê³â. Îñòàíí³ òðè ðîêè ó Êèºâ³ âïðî-
âàäæóþòü ðîçä³ëüí³ êîíòåéíåðè äëÿ âîëî-
ãèõ (áðóäíèé ïàï³ð, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ)
òà ñóõèõ (ìåòàë, ïëàñòèê, ñêëî, ÷èñòèé ïà-
ï³ð) â³äõîä³â. Êîðèñòü â³ä òàêîãî â³äáîðó
áåçïåðå÷íà — íà ñì³òòºñîðòóâàëüíèõ çàâî-
äàõ â³äõîäè îáðîáëÿþòü ³ç ìàêñèìàëüíîþ
êîðèñòþ, íå çàáðóäíþþ÷è çàéâèé ðàç ïî-
â³òðÿ äèìîì â³ä ñïàëþâàííÿ òà ´ðóíò³â íà
ïîõîâàëüíèõ ïîë³ãîíàõ.

Де риється правда?
"Õðåùàòèê" çâåðíóâñÿ äî ÆÅÊ³â, ùîá

ç'ÿñóâàòè, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè äëÿ çà-
êðèòòÿ ñì³òòºïðîâîäó íà ïðîõàííÿ ìåø-
êàíö³â áóäèíêó. Âèÿâèëîñÿ, ùî â êîæíî-
ãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ñâî¿ ïðàâè-
ëà. Ó ÆÅÊó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó íàì
ñêàçàëè, ùî âîíè ñàì³ âèð³øóþòü, êîëè,
äî êîãî ïðèõîäèòè ³ ùî çàïàþâàòè. Ìåø-
êàíöÿì áóäèíêó òðåáà ëèøå ÷åêàòè. Ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ îäèí ³ç ÆÅÊ³â ïîÿñ-
íèâ, ùî áåç çãîäè ñóñ³ä³â íåìîæëèâî í³-
÷îãî çàïàÿòè, áî ÿêùî â ñóñ³ä³â âèíèêíóòü
ïèòàííÿ — â óñüîìó áóäå âèíåí ³í³ö³àòîð
çàêðèòòÿ. "² âçàãàë³ — öå íåìîæëèâî",— çà-
ê³í÷èëà ðîçìîâó äèñïåò÷åð. Êåð³âíèê îä-
íîãî ç ÎÑÁÁ Íàíà Ñàí³íà ñêàçàëà, ùî ð³-
øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ñì³òòºïðîâîä³â óõâà-
ëèëè ñï³ëüíî ç ìåøêàíöÿìè ¿õíüîãî áó-
äèíêó íà çáîðàõ.

ßê áà÷èìî, îäíîñòàéíîñò³ òà ñò³éêîñò³ ó
âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ íåìàº. ßê ³ íå-
ìàº âïîðÿäêîâàíîñò³ ïåðåðàõóíê³â. Îäí³
êîìóíàëüíèêè êàæóòü, ùî, çàêðèâàþ÷è
ñì³òòºïðîâ³ä, âîíè îäðàçó ðîáëÿòü ïåðåðà-
õóíîê ó îïëàò³ ïîñëóã. ÆÅÊ Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ïîâ³äîìèâ, ùî çà ñì³òòºïðîâ³ä ëþ-
äè âçàãàë³ â íèõ í³÷îãî íå ïëàòÿòü. Ïîä³ëü-
ñüêèé ÆÅÊ â³äïðàâèâ äî áóõãàëòåð³¿: "Âñ³
òàðèôè ç'ÿñîâóéòå ç áóõãàëòåðîì áåçïîñå-
ðåäíüî".

Санітарна альтернатива
Ìè âæå ïèñàëè, ùî àëüòåðíàòèâîþ çà-

êðèòèõ ñì³òòºïðîâîä³â íèí³ º ñì³òòºçá³ð-
í³ êîíòåéíåðè á³ëÿ áóäèíê³â. Ïðîòå ö³-
íè íà îáñëóãîâóâàííÿ êîíòåéíåð³â ó ïå-
ðåâ³çíèê³â ð³çí³. Íàéá³ëüøà êîìïàí³ÿ
"Ãð³íÊî-Êè¿â", ÿêà îáñëóãîâóº ø³ñòü
ðàéîí³â Êèºâà, âñòàíîâèëà òàðèô íà îä-
íîðàçîâèé âèâ³ç ñì³òòÿ ç êîíòåéíåðà —
48 ãðí. Ïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ êîíòåéíå-
ðîì ëþäè íå ñïëà÷óþòü, ³íø³ óìîâè —
äëÿ êîìåðö³éíèõ êë³ºíò³â. Òàêà ñàìà ö³-
íà çà ðàçîâèé âèâ³ç ó ïåðåâ³çíèêà "Âîëî-
äàð ðîç" — 48,16 ãðí. Ì³ñÿ÷íà ïëàòà çà
êîðèñòóâàííÿ êîíòåéíåðîì â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ ìîæå ñÿãíóòè 50 ãðí. Ó ïåðåâ³ç-
íèêà Shaden Group îäíîðàçîâèé âèâ³ç
ñòàíîâèòü 65 ãðí. Ì³ñÿ÷íà ïëàòà çà êîí-
òåéíåð — 65 ãðí.

Çàçâè÷àé ç ïåðåâ³çíèêîì óêëàäàº äîãî-
â³ð ÆÅÊ àáî ÎÑÁÁ. Âîíè æ ³ âèð³øóþòü
ïåð³îäè÷í³ñòü âèâîçó ñì³òòÿ. "Çà ñàí³òàð-
íèìè ïðàâèëàìè, çèìîþ ñì³òòÿ ïîòð³áíî

âèâîçèòè 1 ðàç ó 5 äí³â, âë³òêó — ðàç íà
äåíü-äâà,— ðîçïîâ³äàº ë³êàð â³ää³ëåííÿ
êîìóíàëüíî¿ ã³ã³ºíè Ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåì-
³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ Ìèêîëà Äåìá³ê.— Ïðî-
òå íå â íàø³é êîìïåòåíö³¿ ñòåæèòè çà ïå-
ð³îäè÷í³ñòþ âèâîçó. Öå ïèòàííÿ — äî ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè. Ìè ïðèõîäèìî ç ïåðåâ³ðÿëü-
íîþ êîì³ñ³ºþ ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿê-
ùî íàäõîäèòü ñèãíàë. Çàãàëüíèé æå îã-
ëÿä ðîáèìî ó ùîð³÷íèé ì³ñÿ÷íèê ³ç áëà-
ãîóñòðîþ".

Майб тнє сміттєпроводів
Ñòâåðäæóâàòè, ùî ñì³òòºïðîâîäè íåçà-

áàðîì â³ä³éäóòü ó ìèíóëå, íå ìîæíà, îñ-
ê³ëüêè í³õòî íå ñêàñîâóâàâ áóä³âåëüíî¿
íîðìè, çà ÿêîþ íàÿâí³ñòü ñèñòåì ñì³òòº-
âèäàëåííÿ â æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ º îáî-
â’ÿçêîâîþ. Íà êîíêóðåíòíîìó ðèíêó âè-
ðîáíèêè ñì³òòºïðîâîä³â íàìàãàþòüñÿ âè-
æèòè, âïðîâàäæóþ÷è ñâî¿ "íîó-õàó": óäî-
ñêîíàëþþòü ñèñòåìè ïðî÷èùåííÿ, ïðî-
ìèâàííÿ, äåç³íôåêö³¿, ïîæåæîãàñ³ííÿ.

"Õðåùàòèê" âèð³øèâ ïîçíàéîìèòèñÿ ç âè-
ðîáíèêàìè, ùîá ç'ÿñóâàòè, ÿê³ æ ïðîáëå-
ìè âèíèêàþòü ó íèõ ñüîãîäí³.

"Íàéá³ëüøå òóðáóº ïàä³ííÿ ðèíêó áóä³â-
íèöòâà, ïîäîðîæ÷àííÿ ìàòåð³àë³â, çá³ëü-
øåííÿ âèòðàò íà åëåêòðîåíåðã³þ òà ³íø³
åíåðãîíîñ³¿,— ðîçïîâ³äàº ìåíåäæåð êîì-
ïàí³¿ TiSO Âàëåíòèíà Áðèòîóñîâà.— Äåÿê³
çàáóäîâíèêè äîñ³ âïðîâàäæóþòü çàñòàð³ë³
òåõíîëîã³¿ ó áóä³âíèöòâ³, âèêîðèñòîâóþ÷è
ñòîâáóðè ñì³òòºïðîâîä³â ç àçáåñòîöåìåíò-
íèõ òðóá çàì³ñòü íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Ùîá
âèîêðåìèòèñÿ íà ðèíêó, ìè ââîäèìî ïðè-
ìóñîâó âåíòèëÿö³þ ñòîâáóðà, ìîíòóºìî
åëåìåíò âèêèäó ñì³òòÿ ³ç çàõèñíèì ïðè-
ñòðîºì äëÿ ïðèáèðàëüíèê³â, ³ íå ëèøå öå".

ßê áè íå áóëî âàæêî, ïîãëÿä ó ìàéáóò-
íº ó âèðîáíèê³â ñì³òòºïðîâîä³â îïòèì³ñ-
òè÷íèé: "Îñê³ëüêè ñèñòåìè ñì³òòºâèäà-
ëåííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ ìàþòü áóòè
îáîâ’ÿçêîâî, íàïðÿìîê âëàøòóâàííÿ ñì³ò-
òºâèäàëåííÿ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ º äóæå
ïåðñïåêòèâíèì",— êàæå Âàëåíòèíà Áðè-
òîóñîâà

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
"Õðåùàòèê"

"Батарей и — звичайн рн !
Ш ода, адже без перероб и вони
ш одять дов іллю, та й роші на
ви ористані матеріали витрачаю-
ться даремно,— засм ч ється
ж рналіст а Натал а Мар ів, и-
даючи розряджен батарей в
робочий оши .— Теоретично
знаю, що в місті є п н т прийом
ви ористаних батарейо . Але
пра тично — де йо о ш ати? Та
й час нема, щоб їхати заради
батарей и невідомо ди".

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ïîòð³áåí ñì³òòºïðîâ³ä ó áóäèíêó?

Людям зр чніше винести па ети на в лицю в онтейнер, аніж жити із щ рами, я і розмнож ються в переповнених сміттєпроводах
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Îëüãà ÑÓÌÑÜÊÀ: “Ëþáîâ ãëÿäà÷³â —
íàéâèùèé ãîíîðàð äëÿ àðòèñòà”

У прямом ефірі
лядачі мож ть
побачити мене
справжньою

— Äëÿ âàñ àêòîð — öå...
— Ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè ó áóäü-

ÿêèé ìîìåíò ³ çà áóäü-ÿêèõ îá-
ñòàâèí. Öå ïîøóê, äîâåäåííÿ íå-
çâ³äàíîãî ñâîºìó ãëÿäà÷åâ³.

Àêòîð — öå âñåñâ³ò. Öå ôàí-
òàç³éí³ñòü ³ îêðèëåí³ñòü. ² öå, ÿê
íå äèâíî,— ðàíèì³ñòü. Ìè äóæå
ðàíèì³, äóøåâí³ ëþäè. Äî íàñ,
àêòîð³â, òðåáà çâåðòàòèñÿ ç ïîâà-
ãîþ, îñê³ëüêè íàøà ðîáîòà òîí-
êà çà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿì. Àäæå òè
âæèâàºøñÿ â ÷óæèé îáðàç, õà-
ðàêòåð, ÿêèé ìîæåø òàëàíîâèòî
ïåðåäàòè, à ìîæåø ³ íå ïåðåäà-
òè — ÿê âèéäå. Âñå çàëåæèòü â³ä
êîìàíäè, â³ä ðåæèñåðà, â³ä áàãà-
òüîõ íþàíñ³â, ÿê³ ñóïðîâîäæó-
þòü ê³íî é òåàòðàëüíèé ïðîöåñ.

— ßêáè íå àêòîðñòâî, òî ùî?
— Ó ìîºìó âèïàäêó — òî í³÷î-

ãî. ß í³êîëè íå æàëêóâàëà, ùî
îáðàëà àêòîðñòâî. Â³ðèëà â ñåáå
ç äèòèíñòâà, àäæå ñâîþ ïåðøó
ðîëü ó òåàòð³ ç³ãðàëà â ï’ÿòü ðî-
ê³â. À â ê³íî — â ø³ñòíàäöÿòü. ß
ìîæó ðåàë³çîâóâàòè ñåáå â òåëå-
â³ç³éíèõ ïðîåêòàõ. Ìîæó áóòè âå-
äó÷îþ. Öÿ ïðîôåñ³ÿ ìåíå íå ðîç-
÷àðîâóº, à â³äêðèâàº âñå íîâ³ ãðà-
í³. ßê, ñêàæ³ìî, ïîÿâà íîâî¿ ïðî-
ãðàìè íà “Ïåðøîìó íàö³îíàëü-
íîìó” — “Ëåãêî áóòè æ³íêîþ”,
êóäè ìåíå çàïðîñèëè ç ìî¿ìè òà-
ëàíîâèòèìè êîëåãàìè.

Ðîáîòà â ïðÿìîìó åô³ð³ â³äêðè-
ëà ìåíå ç ³íøèõ ñòîð³í äëÿ ïåâ-
íîãî çàãàëó ìî¿õ øàíóâàëüíèê³â.
Äëÿ ìåíå öå áóëà íåñïîä³âàíêà.
Íåñïîä³âàíêà â òîìó, ùî ÿ íå
ïðîñòî äîíîñèëà òåêñòè ïî íàïè-
ñàíîìó, ùî äîâîë³ ãàðìîí³éíî
ðîáèëà íà 1+1 ó ïðîãðàì³ “²ìïå-
ð³ÿ ê³íî” ïðîòÿãîì 10 ðîê³â. Ó
“Ëåãêî áóòè æ³íêîþ” ïðîÿâèëè-
ñÿ äðàéâ, ãóìîð, òåìïåðàìåíò,
ÿêèìè ÿ íàä³ëåíà. Ãëÿäà÷³ ìîæóòü
ïîáà÷èòè ìåíå ñïðàâæíüîþ.

Ïðÿìèé åô³ð ïîäàðóâàâ íîâèé
âèì³ð, íîâ³ ïî÷óòòÿ ³, ìàþ íà-
ä³¿,— íîâ³ ãîðèçîíòè íà òåëåáà-
÷åíí³. ß îäðàçó â³äãóêíóëàñÿ íà
çàïðîøåííÿ ñòàòè îáëè÷÷ÿì òå-
ëåêàíàëó â³ä ªãîðà Áåíêåíäîðôà
³ ïðîäþñåðà ïðîãðàìè Îëåêñ³ÿ
Ñåìåíîâà, ³ äóæå âäÿ÷íà ¿ì çà öå.
Ñïîä³âàþñÿ, ñïðàöþºìîñÿ. Òèì
á³ëüøå, ó “Ïåðøîãî íàö³îíàëü-
íîãî” äàëåêîãëÿäí³ ïëàíè — íå-
çàáàðîì âèéäåìî ó ôîðìàò ãðî-
ìàäñüêîãî òåëåáà÷åííÿ.

— ×è çàïëàíîâàíà ðîáîòà ó íî-
âèõ ïðîåêòàõ?

— ª äâ³ ö³êàâ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä
ðîñ³éñüêèõ ïðîäþñåð³â. Îäíà ç
íèõ — ñåð³àë “Íþðíáåðçüêèé
ïðîöåñ”, äå ìåí³ çàïðîïîíóâàëè
ðîëü åêñòðàâàãàíòíî¿, íåïîâòîð-
íî¿ Ð³ôåíøèëüäò. Êîëè ïîö³êà-
âèëàñÿ ¿¿ á³îãðàô³ºþ, áóëà âðàæå-
íà òèì, ùî ìè íàðîäèëèñÿ â îäèí
äåíü — 22 ñåðïíÿ. Ìàáóòü, öå
çíàê.

Ð³ê òîìó ç óñï³õîì ïðîéøëà
ïðåì’ºðà ðîñ³éñüêîãî ðåæèñåðà
Äìèòðà ×åðêåñîâà “Âîðîòèëè”,
äå ÿ ãðàëà ì³ëüéîíåðêó, ôðàíöó-
æåíêó — Åëºí Ãàðäíåð. ² îñü ñüî-
ãîäí³ Äìèòðî çíîâó ìåíå ïîêëè-
êàâ çíÿòèñÿ â éîãî íîâîìó ñåð³-
àë³ “Íàðóæêà”.

На нервовом ґр нті
нажила собі астрит

— ßê³ âàø³ ðîë³ â ê³íî, à ÿê³ â
òåàòð³ ìîæåòå â³äíåñòè äî “çîëî-
òîãî ôîíäó”?

— ×åñíî êàæó÷è, íå ìåí³ âèð³-
øóâàòè, ÿê³ ðîë³ â³äíîñèòè äî
“çîëîòîãî ôîíäó”. Öå ïîâèíí³
ðîáèòè ìàéñòðè ïåâíîãî æàíðó.
Àêòîð ðîáèòü ñâîþ ñïðàâó. ß ìî-
æó ëèøå ñêàçàòè, ÿê³ ðîë³ ìåí³
ïîäîáàþòüñÿ. Â òåàòð³ — Ë³ä³ÿ
×åáîêñàðîâà ó “Øàëåíèõ ãðî-
øàõ” Îñòðîâñüêîãî, Êóíåãóíäà â
ìþçèêë³ “Êàíä³ä” çà Âîëüòåðîì,
Áàðîíåñà Øòðàëü ó Ëåðìîíòîâî-
ìó “Ìàñêàðàä³”.

Ó ê³íî — Ðå´³íà Òâàðäîâñüêà ó

ñåð³àë³ “Ïàñòêà”, Ðîêñîëàíà, ÿê
æå áåç íå¿. Çâè÷àéíî, ìîæíà âæå
äî êëàñèêè â³äíåñòè “Âå÷îðè íà
õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè”, äå ÿ ç³-
ãðàëà òðè ðîë³ — Ìóçó, Ïàííî÷-
êó ³ Ñîòíèê³âíó. “Ãîëîñ òðàâè” —
ðîëü Çíàõàðêè. Ó ñó÷àñíèõ ñåð³-
àëàõ äóæå ñïîäîáàëàñÿ ìîÿ ðîëü
ç Ä³íîþ Êîðçóí ó “Àáîíåíò òèì-
÷àñîâî íåäîñòóïíèé”. À çà ðîëü
ó ô³ëüì³ Îëåêñàíäðà ²òèã³ëîâà
“Äí³ Íàä³¿” îòðèìàëà ãðàí-ïð³ íà
ê³íîðèíêó “Ìîëîä³ñòü”.

— Îñòàííÿ âàøà ðîëü ó ô³ëüì³
“ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó” — ðîëü
ìîíàõèí³. Ùî íîâîãî âíåñëà ó ïî-
çàåêðàííå æèòòÿ âàøà ãåðî¿íÿ?

— Ñêëàäí³ñòü ðîë³ â òîìó, ùî
ãðàþ ê³ëüêà â³êîâèõ êàòåãîð³é (25,
40 ³ 75 ðîê³â), ðàçîì ³ç òèì — öå
ãîëîâíà ðîëü. Ó ìåíå äóæå ñêëàä-
íèé ãðèì. Ëàòåêñí³ çìîðøêè íà-
íîñÿòü ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí. Âè-
ñóøóþòü ôåíîì. Áóòè â òàêîìó

ãðèì³ íà ìàéäàí÷èêó ìîæíà íå
á³ëüøå ÷îòèðüîõ ãîäèí. Óÿâ³òü
ñîá³ ì³é ñòàí. Àëå çàðàäè õîðî-
øî¿ ðîë³ ÷îãî ò³ëüêè íå çðîáèø!

Äíÿìè îçâó÷óâàòèìó öþ ðîëü.
¯äó äëÿ öüîãî äî Ìîñêâè. Àäæå â
ñòð³÷ö³ ÷åðãîâèé çâóê. À îçâó÷ó-
âàòè — îçíà÷àº ïðîæèòè ùå ðàç
æèòòÿ ãåðî¿í³ ïîçà åêðàíîì. ß áè
íå õîò³ëà ïåðåæèòè ïåðèïåò³¿ ìîº¿
ãåðî¿í³. Âîíè äîâîë³ äðàìàòè÷í³.
Àëå òîé ôàêò, ùî â çð³ë³ ðîêè âî-
íà ñòàº ìîíàõèíåþ, âñåëÿº â³ðó â
òå, ùî öÿ ðîëü ïîäàðóº ìåí³ ëþ-
áîâ ãëÿäà÷³â. Öå íàéâèùèé ãîíî-
ðàð äëÿ àðòèñòà.

— Âàæêî äàâàëàñü ðîëü?
— Äóæå âàæêî. Ïîêëàëà øìàò

çäîðîâ’ÿ â íå¿. Íàâ³òü ç³çíàþñÿ,
íà íåðâîâîìó ´ðóíò³ íàæèëà ñîá³
ãàñòðèò. Íåðâè áóëè ï³ä ÷àñ çéî-
ìîê: áàãàòî äðàìàòè÷íèõ ñöåí ³
ñöåí ç³ ñë³çüìè äàðåìíî íå ìè-
íóëè. Îñü ùå îäèí á³ê ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå ìè äî öüîãî
ãîòîâ³. Òîìó æåðòâóºìî ³ â³ëüíèì
÷àñîì, ³ â³äïî÷èíêîì, à ³íîä³ —
çäîðîâ’ÿì. Íèí³, ñëàâà Áîãó, âñå
íàëàãîäèëîñÿ.

У всьом має б ти
свій стиль і підхід

— Îêð³ì àêòîðñòâà, âè çàéíÿëè-
ñÿ êíèãîâèäàííÿì. Êóë³íàð³ÿ — ãî-
òîâà. Íà ÷åðç³ “Ðåöåïòè êðàñè” òà
ë³òîïèñ àêòîðñüêî¿ ðîäèíè. Íà-
ñê³ëüêè âäàºòüñÿ ðåàë³çîâóâàòè ë³-
òåðàòóðí³ ïëàíè?

— Êíèæêó “Ñåêðåòè êðàñè” ãî-
òóþ äî 8 áåðåçíÿ. Äî öüîãî ÷àñó
ìàþ çàê³í÷èòè ðóêîïèñ. Ùîäî ë³-
òîïèñó, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,— öå
êíèæêà æèòòÿ äèíàñò³¿ Ñóìñüêèõ.
Öå íàø³ ëèñòè, ðîë³ ìî¿õ áàòüê³â.
Öå äîñâ³ä ðîáîòè ìîº¿ ñåñòðè —
íàðîäíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿íè Íàòà-
ë³, ì³é îñîáèñòèé äîñâ³ä ðîáîòè
â ê³íî òà íà òåëåáà÷åíí³. Öå ïî-
íàä 120 ðîê³â òâîð÷î¿ äèíàñò³¿ ðî-
äèíè Ñóìñüêèõ. Âîíà â ïðîöåñ³
íàïèñàííÿ. ßê ò³ëüêè âèäàìî
“Ñåêðåòè êðàñè” ó õàðê³âñüêîìó

âèäàâíèöòâ³ “Ðàíîê”, íåîäì³ííî
ïîðàäóþ ÷èòà÷³â ùå é öèì âè-
äàííÿì. Íå âñå æ ðîáèòüñÿ îäðà-
çó. Íà âñå òðåáà ÷àñ. Òà é äî ïðî-
öåñó íàïèñàííÿ ñòàâëþñÿ äóæå
â³äïîâ³äàëüíî. Ìàº áóòè ñâ³é
ñòèëü ³ ï³äõ³ä.

— ßêîñü â ³íòåðâ’þ âè ñêàçàëè,
ùî âàøà áàáóñÿ çíàëà ñåêðåòè
êîæíî¿ òðàâèíêè ³ ä³ëèëàñÿ öèìè
ñåêðåòàìè ç âàìè. ßê ïåðåéøëè ¿¿
çíàííÿ ó âàøå æèòòÿ?

— Îñîáëèâî¿ ìàã³¿ â ñîá³ íå â³ä-
÷óâàþ, àëå ëþäèíà ïîâèííà ïà-
ì’ÿòàòè, ùî íà êîæíó õâîðîáó º
ñâîÿ òðàâà. Íå ñåêðåò, ùî ÿ íå-
áàéäóæà äî ô³òîòåðàï³¿, íàâ³òü ñà-
ìà çáèðàþ òðàâè, ðîáëþ íàñòî¿ ³
ó ñâî¿é íîâ³é êíèç³ “Ñåêðåòè êðà-
ñè” îáîâ’ÿçêîâî ïîä³ëþñÿ öèìè
ðåöåïòàìè ç ÷èòà÷àìè.

Сім’я на першом
місці

— Êèì ñåáå íàéïåðøå ïîçèö³î-
íóºòå: àêòîðêîþ, ìàìîþ ÷è äðó-
æèíîþ?

— ßê áè òàì íå áóëî, íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ — ñ³ì’ÿ. Òàê çàâæäè
áóëî, º ³ áóäå. Ï³äðîñëà ìîÿ ìî-
ëîäøà äîíå÷êà. ß íàìàãàþñÿ
ïðèä³ëÿòè ¿é á³ëüøå óâàãè, àäæå
ïàì’ÿòàþ ïðî òå, ñê³ëüêè íåäîäà-
ëà ñòàðø³é Àíòîí³í³. Òåïåð íàäî-
ëóæóþ. Òð³øêè áàëóþ ìåíøó. Áî
íå òðåáà çàáóâàòè, ùî öå ä³òè, ³
âîíè ïîòðåáóþòü í³æíîñò³. Âçà-
ãàë³, ÿ íå ñóâîðà ìàìà.

— Òîíÿ íå îáðàëà àêòîðñòâà?
— Í³. Âîíà íàâ÷àºòüñÿ â Àêà-

äåì³¿ êåð³âíèõ êàäð³â êóëüòóðè òà
ìèñòåöòâ. Çàõîïëþºòüñÿ ñâîºþ
ïðîôåñ³ºþ ìèñòåöòâîçíàâåöü-
åêñïåðò. Íà æàëü, ïðîôåñ³ÿ àê-
òîðêè ¿¿ íå çàõîïëþº.

— À õîò³ëè á?
— ß? Õîò³ëà. Òà ùî ç òîãî? Âî-

íà îáðàëà òå, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ.
Ìîæëèâî, é ïðàâèëüíî çðîáèëà.
Àäæå íàéãîëîâí³øå â æèòò³ — â³-
ðèòè â ñâî¿ ñèëè, ñëóõàòèñÿ ñâî-
ãî ñåðöÿ ³ äîñÿãàòè ìåòè. Ïðè-
íàéìí³, ó âèáîð³ ÷îëîâ³ê³â ö³
ïðèíöèïè ìåíå íå ï³äâåëè. ² íè-
í³ ìè ç Â³òàë³ºì (Áîðèñþêîì.—
“Õðåùàòèê”) îäíà ç ÿñêðàâèõ ³
ã³äíèõ ïàð Óêðà¿íè.

— Òà ïîâåðí³ìîñÿ íà 25 ðîê³â
òîìó, êîëè âè — ñòóäåíòêà Êàð-
ïåíêà-Êàðîãî... Íàñê³ëüêè âò³ëè-
ëèñÿ â æèòòÿ êàðòèíè ìàéáóòíüî-
ãî, ÿê³ òîä³ ìàëþâàëè, ³ ùî ùå íå
ðåàë³çóâàëè?

— Öå òåïåð ìîäíî âñå óÿâëÿòè,
â³çóàë³çóâàòè êàðòèíè ìàéáóòíüî-
ãî. Ðàí³øå ìè öèì íå ïåðåéìàëè-
ñÿ. Áóëè â³ääàí³ ïðîôåñ³¿ ³ ìàëè
ðåçóëüòàò. Áåç áàæàííÿ, íàïîëåã-
ëèâîñò³ ³ îäåðæèìîñò³ í³÷îãî íå
áóëî. Ïðî íåãàòèâ íå äóìàþ. Íå
äîçâîëÿþ ñîá³ íàâ³òü óïàäàòè â äå-
ïðåñèâíèé ñòàí. ß ìîæó ñåáå çî-
ñåðåäèòè íà ïîçèòèâ³, â³äâåðíóâ-
øè íåãàòèâ. Ùî á íå ñòàëîñÿ —
çàâæäè äèâëþñÿ îïòèì³ñòè÷íî
âïåðåä, íàâ³òü ÿêùî º ÿêàñü ïî-
ðàçêà. Ïîâ³ðòå, â ìåíå áóëî ¿õ áåç-
ë³÷. Òàê, çà îäèí ð³ê ìåíå çâ³ëü-
íèëè ç òåàòðó Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ï³-
øîâ ³ç æèòòÿ òàòî, âòðàòèëà ðîáî-
òó íà òåëåáà÷åíí³. ² öå âñå çà îäèí
ð³ê! Àëå ï³ñëÿ òàêèõ íåãàðàçä³â
çàâæäè â æèòò³ éäå ùîñü ïðèºì-
íå ³ ñâ³òëå. Íèí³ ãîëîâíå, ùî ÿ
çàä³ÿíà ³ ïîòð³áíà. ² íàéïðèºìí³-
øå ùå ïîïåðåäó. Â³ðþ â öå

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещати ”

Спеціально для читачів “Хрещати а” своїми по лядами
на життя ділиться народна артист а У раїни, а тор а
театр і іно, телевед ча Оль а С мсь а. Її рафі за-
повнений щент. Рейс “Київ — Мос ва” — наче рідний.
Вона знається на фітотерапії та вміє здив вати лінар-
ними витів ами. Та найперше, вона — просто ЖІНКА.

Вірити в свої сили, сл хатися серця і дося ати мети. Принаймні, виборі
чолові ів ці принципи мене не підвели

Вірю в те, що ця роль подар є мені любов лядачів (Кадр із фільм "Я тебе ні оли не заб д ")



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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хрещатик

Про внесення змін до рішення 
Дніпровської районної у м. Києві ради 

від 27.05.10 № 452 “Про бюджет 
Дніпровського району міста Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 497/5309 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради “Про
бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ра!
ди від 14.10.10 № 79/4891) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Дніпровської районної у м. Ки�
єві ради від 27.05.10 № 452 “Про бюджет Дніпровського
району міста Києва на 2010 рік” (із змінами і доповнен�
нями, внесеними рішеннями Дніпровської районної у 
м. Києві ради від 27.08.10 № 470, від 14.10.10 № 489 та
рішенням Київської міської ради від 16.12.10 № 340/5152)
такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 рішення цифри “640856,5”
замінити цифрами “641676,5”.

1.2. У підпункті 1.1.2 пункту 1 рішення цифри “15578,5”
замінити цифрами “16398,5”.

1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 рішення цифри “582184,4”,
“58672,1” замінити цифрами “582004,4”, “59672,1” відповідно.

1.4. У пункті 2 цифри “646341,6”, “587669,5”, “58672,1”
замінити цифрами “647161,6”, “587489,5”, “59672,1” від�
повідно.

1.5. У підпункті 4.5 пункту 4 рішення цифри “1128,0,”,
“415,0” замінити цифрами “2128,0”, “235,0” відповідно.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Оболонської районної 
у м. Києві ради від 27.05.10 № 27/1 “Про бюджет 

Оболонського у м. Києві району на 2010 рік”
Рішення Київської міської ради № 498/5310 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рі!
шенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Оболонської районної у м. Києві ра�
ди від 27.05.10 № 27/1 “Про бюджет Оболонського у м. Києві
району на 2010 рік” (із змінами і доповненнями, внесеними рі�
шеннями Оболонської районної у м. Києві ради від 01.07.10
№ 28/1, від 31.08.10 № 29/1, від 15.10.10 № 30/1) такі змі�
ни:

1.1. Абзаци перший, другий та п’ятий пункту 1.1 рішення
викласти в такій редакції:

“Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у
сумі 541 924,2 тис. грн., у тому числі:

— субвенція з міського бюджету районному бюджету на
ремонт аварійної покрівлі жилого будинку на вул. Приозерній,
10�А та на ремонтно�відновлювальні роботи після пожежі у жи�
лому будинку на вул. Вишгородській, 14 — 773,5 тис. грн.;

— субвенція з міського бюджету (спеціальний фонд) район�
ному бюджету на ремонт і утримання автомобільних доріг —
2 272,0 тис. грн.”.

1.2. Пункт 1.2 рішення викласти в такій редакції:
“Обсяг доходів загального фонду районного бюджету ви�

значити у сумі 461 904,9 тис. грн., спеціального фонду район�

ного бюджету — 80 019,3 тис. грн., у тому числі бюджет роз�
витку — 29 283,7 тис. грн. (додаток 1).”.

1.3. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
“Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету

на 2010 рік у сумі 544 942,2 тис. грн. з урахуванням субвенцій
із Державного бюджету України та міського бюджету, в тому
числі видатки загального фонду бюджету у сумі 464 922,9 тис.
грн., з них резервний фонд — 85,7 тис. грн., та видатки спе�
ціального фонду бюджету — 80 019,3 тис. грн. тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів районного
бюджету (додаток 3).”.

1.4. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3 до цього
рішення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 28.10.10 № 185/4997 
“Про перейменування комунальної організації 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Центр містобудування та архітектури”
Рішення Київської міської ради № 420/5232 від 23 грудня 2010 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення
рішення Київської міської ради від 28.10.10 № 185/4997 “Про перейменування комунальної організації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Центр містобуду!
вання та архітектури” у відповідність до Господарського кодексу України та Державного класифікатора
“Класифікація організаційно!правових форм господарювання” ДК 002:2004, затвердженого наказом Дер!
жавного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.04 № 97, Київ!
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
28.10.10 № 185/4997 “Про перейменування комунальної ор�
ганізації виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) “Центр містобудуван�
ня та архітектури”, а саме:

— слова “комунальне підприємство” у всіх відмінках за�
мінити словами “комунальна організація” у відповідних від�
мінках;

— пункти 6 виключити.
2. Внести зміни до Правил забудови м. Києва, затвер�

джених рішенням Київради від 27.01.05 № 11/2587, із змі�
нами та доповненнями, а саме: слова “комунальне підпри�
ємство, на яке покладено функції головного проектного ко�
мунального підприємства з розробки, коригування Гене�

рального плану розвитку міста Києва та моніторингу його
реалізації” у всіх відмінках замінити словами “комунальна ор�
ганізація, на яку покладено функції головної проектної ко�
мунальної організації з розробки, коригування Генерально�
го плану розвитку міста Києва та моніторингу його” у від�
повідних відмінках.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести свої розпорядження у відпо�
відність до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Святошинської районної у місті Києві ради 

від 20.05.10 № 432 “Про бюджет 
Святошинського району міста Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 569/5381 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міс!
та Києва на 2010 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Святошинської районної у місті Ки�
єві ради від 20.05.10 № 432 “Про бюджет Святошинського
району міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповнення�
ми) такі зміни:

1.1. Додатки 2, 3 до рішення викласти в новій редакції
згідно з додатками 2, 3 відповідно.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 285/5097 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са!
моврядування в Україні”, статті 5 та статті 7 Закону України “Про оренду державного та комунального май!
на”, частини першої статті 72 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, рішення Ки!
ївради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста
Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міс!
та Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, з метою ефектив!
ного використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва, право оренди яких вибо�
рюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до цього
рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити проведення незалежної оцін�
ки майна для визначення стартового розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), у господарському
віданні (оперативному управлінні) яких перебуває відповідне
майно (в якості платника, з подальшим відшкодуванням вар�
тості робіт по виконанню незалежної оцінки переможцем кон�
курсу на право оренди відповідного об’єкта), укласти тристо�
ронні договори на проведення оцінки майна з Головним управ�

лінням комунальної власності м. Києва (в якості замовника) та
з переможцем конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяль�
ності (в якості виконавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) офіційно оприлюднити у газеті Київської
міської ради “Хрещатик” оголошення про проведення конкур�
су на право оренди нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1.6. У пункті 9 рішення цифри “8916,1” замінити цифра�
ми “8946,0”.

1.7. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3, 6 до рі�
шення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Святошинської районної у місті Києві ради 

від 20.05.10 № 432 “Про бюджет 
Святошинського району міста Києва на 2010 рік”

Рішення Київської міської ради № 501/5313 від 28 грудня 2010 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 78 рішення Київської міської ради від
14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міс!
та Києва на 2010 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Святошинської районної у місті Києві
ради від 20.05.10 № 432 “Про бюджет Святошинського райо�
ну міста Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями) такі
зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 рішення цифри “653791,7”,
“16348,9” замінити цифрами “654791,7”, “17348,9” відповід�
но.

1.2. У підпункті 1.1.2 пункту 1 рішення цифри “1308,0” за�
мінити цифрами “2308,0”.

1.3. У пункті 3 рішення цифри “656911,1”, “57940,8”замі�
нити цифрами “655911,1”, “597970,3”, “58940,8” відповідно.

1.4. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення викласти в новій редак�
ції згідно з додатками 1, 2, 3, 4 відповідно.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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Петро Нестеров б в "бать ом" мистецтва вищо о пілотажРосійсь і війсь ові біля літа а

Àñ, êîòðèé
âèïåðåäèâ åïîõó

З о орти піонерів
авіації

Òàëàíîâèòèé â³éñüêîâèé, åíåð-
ã³éíèé îô³öåð-àðòèëåðèñò, â³í
ìàðèâ àâ³àö³ºþ, ùîéíî ïîáà÷èâ
ïåðø³ ë³òàëüí³ àïàðàòè. Âæå â
1906 ðîö³ ó â³ö³ 19(!) ðîê³â ï³äïî-
ðó÷èê Íåñòåðîâ îñîáèñòî ðîçðî-
áèâ ïðàâèëà ñòð³ëüáè ç àåðîñòà-
òà. Àêòèâíå çàõîïëåííÿ àâ³àö³é-
íîþ ñïðàâîþ ïî÷àëîñÿ â ìîëîäî-
ãî îô³öåðà ç 1910 ðîêó, êîëè â³í

ïîçíàéîìèâñÿ ç âèäàòíèì àâ³àòî-
ðîì Ïåòðîì Ñîêîëîâèì. Íåçàáà-
ðîì â³í ñòàâ ÷ëåíîì Íèæåãîðîä-
ñüêîãî òîâàðèñòâà ïîâ³òðîïëàâàí-
íÿ. À âæå ó âåðåñí³ 1912 ðîêó 25-
ð³÷íèé Íåñòåðîâ çä³éñíèâ ñâ³é
ïåðøèé ñàìîñò³éíèé âèë³ò. Ó
1913 ðîö³ â³í áóâ ïðèçíà÷åíèé äî
àâ³àö³éíîãî çàãîíó, ÿêèé ôîðìó-
âàâñÿ â Êèºâ³. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè
â òîé ÷àñ áóëà àâàíãàðäîì ðîçâèò-
êó àâ³àö³¿ ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿.
Ëüîò÷èê³â ó òîé ÷àñ ââàæàëè ëè-

öàðÿìè íåáà òà åë³òîþ ñóñï³ëü-
ñòâà. Ùå á ïàê, öèì ëþäÿì âè-
ñòà÷èëî ñì³ëèâîñò³ ïåðøèìè ï³ä-
íÿòèñÿ â íåáî ³, ðèçèêóþ÷è æèò-
òÿì, äåìîíñòðóâàòè ìîæëèâîñò³
àâ³àö³¿. Âæå íà ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ
ðîçãëÿäàëèñü ³äå¿ ïðèñòîñóâàííÿ
àâ³àö³¿ äî â³éñüêîâèõ ö³ëåé.

Авіаційні б дні
російсь ої армії

Ïî÷àòîê Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ äëÿ
ðîñ³éñüêî¿ àâ³àö³¿ áóâ íà ïåðøèé
ïîãëÿä äîâîë³ îïòèì³ñòè÷íèì.
Àäæå êðà¿íà âîëîä³ëà íàéá³ëüøèì
ñåðåä âîþþ÷èõ äåðæàâ ïîâ³òðÿ-
íèì ôëîòîì — 244 ë³òàêà â ñêëà-
ä³ 39 àâ³àö³éíèõ çàãîí³â. Àëå ê³ëü-
ê³ñòü íå ïåðåéøëà â ÿê³ñòü. Á³ëü-
ø³ñòü ë³òàê³â áóëè çíîøåí³ ê³ëü-
êîìà ðîêàìè àêòèâíî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿, à òðàíñïîðòí³ îáîçè áóëè íå
çäàòí³ ïåðåâîçèòè ìàòåð³àëüíó
÷àñòèíó. Âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â
íå âèñòà÷àëî. Âæå íà ïî÷àòêó â³é-
íè çà äâà ì³ñÿö³ ç ëàäó áóëî âè-
âåäåíî 45 â³äñîòê³â ë³òàê³â. Çíà÷-
íó ÷àñòèíó ë³òàëüíèõ àïàðàò³â áó-
ëî ïðèäáàíî çà êîðäîíîì, çîêðå-
ìà ó Ôðàíö³¿. Ðîñ³éñüêå ë³òàêî-
áóäóâàííÿ áóëî äîâîë³ ñëàáêèì.
Áóä³âíèöòâî ë³òàê³â ãàëüìóâàëî-
ñÿ áþðîêðàòè÷íîþ ìàøèíîþ.
×èíîâíèêó, ÿêèé â³äïîâ³äàâ çà çà-
áåçïå÷åííÿ àðì³¿, áóëî âèã³äí³øå
ïðèäáàòè âæå "ÁÓøíèé" ë³òàëü-
íèé àïàðàò çà êîðäîíîì, âèäàâ-
øè éîãî çà íîâèé, ³ ïîêëàâøè ð³ç-
íèöþ ç³ ñêàðáíèö³ ñîá³ äî êèøå-
í³. Ôðàíöóçè æ íàâïàêè ðîáèëè
âñå äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñâî¿õ ë³òà-
ê³â ³ ¿õ ïðîäàæó. Âîíè âëàøòîâó-
âàëè ïîâ³òðÿí³ øîó òà âèñòàâè,
ïðèâàáëþþ÷è ãëÿäà÷³â. Ñàìå ÷å-
ðåç öå é âèíèêëà ñóïåðå÷êà ùî-
äî àâòîðñòâà "ìåðòâî¿ ïåòë³". 27
ñåðïíÿ 1913 ðîêó â Êèºâ³ íàä Ñè-
ðåöüêèì ïîëåì Íåñòåðîâ, àáè äî-
âåñòè, ùî â ïîâ³òð³ äëÿ ë³òàêà
ñêð³çü º íà ùî ñïåðòèñü, çä³éñ-
íèâ ëåãåíäàðíó "ìåðòâó ïåòëþ",
ÿêà ââ³éøëà â ³ñòîð³þ ï³ä íàçâîþ
"Ïåòë³ Íåñòåðîâà". Öåé ìàíåâð
ñòàâ â³äïðàâíîþ òî÷êîþ ðîçâèò-
êó ìèñòåöòâà âèùîãî ï³ëîòàæó.

Àëå ïîäâèã òàëàíîâèòîãî îô³öå-
ðà áóâ äëÿ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêî-
ñò³ ìàëîïîì³òíèì. Íàòîì³ñòü êî-
ëè áóêâàëüíî çà ø³ñòü äí³â ôðàí-
öóç Àäîëüô Ïåãó ïîâòîðèâ íåñòå-
ðîâñüêó ïåòëþ, ïðî íüîãî íàïè-
ñàëà ³ çàðóá³æíà, ³ â³ò÷èçíÿíà ïðå-
ñè. Âæå ó òðàâí³ 1914 ðîêó Ïåãó
ïðèáóâ äî Ïåòåðáóðãà äëÿ äåìîí-
ñòðàö³¿ "ñâîãî âèíàõîäó", ùî äó-
æå îáóðèëî Íåñòåðîâà. Â³í òîä³
ðîç³ñëàâ ëèñòè äî ðåäàêö³é óñ³õ
ãàçåò ³ç çàÿâîþ, ùî ³ìïåðàòîð-
ñüêîìó àåðîêëóáó ïîòð³áíî ï³ä-
òâåðäèòè, ùî "ìåðòâó ïåòëþ" ïåð-
øèì âèêîíàâ ðîñ³éñüêèé ëüîò÷èê.
Àëå â³äòîä³ àâòîðîì "ìåðòâî¿ ïåò-
ë³" íà Çàõîä³ ââàæàþòü ñàìå Ïå-
ãó. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî ôðàíöóç
áóâ â³äîìèì ï³ëîòîì, çíàìåíèòèì
íà âñþ ªâðîïó ñâî¿ì àâ³àøîó. Òî-
ä³ ÿê Íåñòåðîâ áóâ ïðîñòèì â³é-
ñüêîâèì ëüîò÷èêîì, çà êîòðèì íå
áóëî àí³ ïîòóæíî¿ ï³àð-êàìïàí³¿,
àí³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè éîãî
³äåé. Õî÷à äåõòî ç ³ñòîðèê³â ââà-
æàº, ùî Ïåãó âèêîíàâ íå êëàñè÷-
íó "ìåðòâó ïåòëþ", à ëèøå S-ïî-
ä³áíó ô³ãóðó ï³ëîòàæó.

ßê áè òàì íå áóëî, àëå Íåñòåðîâ
ïðîäîâæóâàâ âèñóâàòè âñå íîâ³ ³
íîâ³ ³äå¿ âäîñêîíàëåííÿ ë³òàêà.

Перший в історії
повітряний таран

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ë³òàê³â íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëè ðîçâ³ä-
êà òà àåðîôîòîçéîìêà. ²äå¿ ñòâî-
ðåííÿ âèíèùóâàëüíî¿ àâ³àö³¿ â³ä-
ãóêó íå çíàõîäèëè âçàãàë³ â æîä-
í³é êðà¿í³ ñâ³òó. Àðì³éñüê³ ÷èíîâ-
íèêè íå õîò³ëè íàâ³òü ÷óòè ïðî
âñòàíîâëåííÿ êóëåìåò³â íà ë³òà-
êàõ. Ìîâëÿâ, ñòð³ëüáà ç êóëåìåòà
â³äâîë³êàòèìå ï³ëîòà â³ä âèêîíàí-
íÿ îñíîâíèõ çàâäàíü. Íà ïî÷àò-
êó â³éíè ºäèíèì ë³òàêîì, ùî áóâ
îñíàùåíèé êóëåìåòàìè òà ïðè-
äàòíèì äëÿ áîìáîìåòàííÿ, áóâ
ðîñ³éñüêèé "²ëëÿ Ìóðîìåöü". Ï³-
ëîòè æ ³íøèõ ïîâ³òðÿíèõ ìàøèí
ñòð³ëÿëè îäèí â îäíîãî ç ðåâîëü-
âåð³â ³ ðóøíèöü ó ïîâ³òð³. Àáè
ïîë³ïøèòè áîéîâ³ ìîæëèâîñò³
êðèëàòèõ ìàøèí, Íåñòåðîâó äî-

âîäèëîñü âäàâàòèñÿ äî âèãàäîê.
Äëÿ çíèùåííÿ îáîëîíêè àåðîñòà-
ò³â, ÿê³ áóëè îñíîâíîþ óäàðíîþ
ñèëîþ í³ìåöüêî¿ àâ³àö³¿, Íåñòå-
ðîâ, óñòàíîâèâ íà õâîñò³ ñâîãî
àåðîïëàíà "í³æ-ïèëêó", à äëÿ óðà-
æåííÿ ãâèíòà âîðîæîãî ë³òàêà —
äîâæåëåçíèé òðîñ ³ç âàíòàæåì íà
ê³íö³ ó âèãëÿä³ ãà÷êà.

Ïåðøå áîìáàðäóâàííÿ â ðîñ³é-
ñüê³é àðì³¿ àâñòð³éñüêèõ ïîçèö³é
çä³éñíèâ ñàìå Ïåòðî Íåñòåðîâ.
"Â³äïðàöþâàâ" â³í íàñò³ëüêè
åôåêòèâíî, ùî àâñòð³éñüêå
êîìàíäóâàííÿ ïðèçíà÷èëî êðóã-
ëåíüêó ñóìó òîìó, õòî ç³á’º àåðî-
ïëàí Íåñòåðîâà.

Ïåòðî Íåñòåðîâ äîâîäèâ, ùî çà
â³äñóòíîñò³ íà ë³òàêó ñòð³ëåöüêî¿
çáðî¿ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè òàðàí.
ßê ÷óäîâèé ìàòåìàòèê ³ ô³çèê â³í
ðîçðàõîâóâàâ, ùî çíèùèòè âîðî-
æèé ë³òàê ìîæíà, çà÷åïèâøè éî-
ãî ãâèíò êîë³ñüìè. Íà öå â³í ñïî-
ä³âàâñÿ é ó ñâ³é îñòàíí³é âèë³ò —
8 âåðåñíÿ 1916 ðîêó, êîëè íàä
ì³ñòå÷êîì Æîâêâà àòàêóâàâ ë³òàê-
ñïîñòåð³ãà÷, â ÿêîìó çíàõîäèëè-
ñÿ ï³ëîòè Ôðàíö Ìàë³íà òà áàðîí
Ôð³äð³õ ôîí Ðîçåíòàëü. Â³äâàæ-
íèé Íåñòåðîâ, íàìàãàþ÷èñü íà-
çäîãíàòè àâñòð³éö³â, ï³øîâ íà-
âïåðåéìè. Îñòàíí³ íàìàãàëèñÿ
âòåêòè, àëå ðîñ³éñüêèé àñ íàçäîã-
íàâ ¿õ ³ ñïðîáóâàâ óäàðèòè ñâî¿ì
øàñ³ â êðèëî âîðîæî¿ ìàøèíè.
Àëå íå ðîçðàõóâàâ øâèäê³ñòü ³
âð³çàâñÿ ó êðèëî ãâèíòîì. Îáèä-
âà ë³òàêè âïàëè. Ëüîò÷èêè çàãè-
íóëè. Çà ñ³ì ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàãè-
áåë³ Íåñòåðîâà ïîðó÷èê Êàçàêîâ
óñï³øíî çä³éñíèâ ïîâ³òðÿíèé òà-
ðàí ³ íåóøêîäæåíèì ïîâåðíóâñÿ
íà àåðîäðîì.

Ïåòðî Íåñòåðîâ óñòèã ïîâî-
þâàòè ç ïî÷àòêó â³éíè òðîõè ìåí-
øå ì³ñÿöÿ, çä³éñíèâøè 28 âèëüî-
ò³â. Çàãèíóâ áåçãëóçäî, õî÷à é ì³ã
ñòàòè íàéâèäàòí³øèì àñîì Ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Ïîõîâàëè Ïåòðà Ìèêîëàéîâè-
÷à íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó öâèíòàð³ â
Êèºâ³. Êèÿíè â³ääàëè øàíó âè-
äàòíîìó àâ³àòîðó é áåçñòðàøíî-
ìó ëüîò÷èêó, êîòðèé, ïîïðè êî-
ðîòêå æèòòÿ, çðîáèâ âåëè÷åçíèé
âíåñîê ó ñòàíîâëåííÿ àâ³àö³¿

Ëåãåíäàðíèé ï³ëîò Ïåòðî Íåñòåðîâ 
óñå ñâîº êîðîòêå æèòòÿ äîâîäèâ ñóñï³ëüñòâó, 
³ áþðîêðàòàì-÷èíîâíèêàì òàêîæ, ìîæëèâîñò³
â³éñüêîâî¿ àâ³àö³¿

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Постать Петра Нестерова назавжди вписано в історію
світової авіації. Він став автором ба атьох сміливих ви-
находів. Усі свої небесні е сперименти він впровадж -
вав, воюючи з бюро ратами, і б в зм шений власним
досвідом доводити можливості ново о род війсь . А
за ин в без л здо через елементарн непристосова-
ність то очасних літа ів до повітряних боїв.

Збитий німець ий літа
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Сьо одні пропон ємо читачам “Хрещати а” два оповідання нашої поп лярної автор и Олени Шерман. Одне з них — оптимістичне, др е —
драматичне. Але обидва твори об’єдн є спільна ідея — охання перема ає попри все.

Êîãäà Îëüãà âîøëà â ïîäúåçä,
ñåðäöå ó íåå çàáèëîñü ñ òàêîé íå-
èñòîâîé ñèëîé, ÷òî îíà âûíóæ-
äåíà áûëà îñòàíîâèòüñÿ è ïðî-
ñòîÿòü íåñêîëüêî ìèíóò, ãëÿäÿ
áåññìûñëåííûì âçãëÿäîì íà ñè-
íèå ïî÷òîâûå ÿùèêè. Â ãîëîâå â
òûñÿ÷íûé ðàç ñ ñåãîäíÿøíåãî óò-
ðà ìåëüêíóëà ìûñëü, ÷òî åùå íå
ïîçäíî ïðåêðàòèòü ýòî ñóìàñøå-
ñòâèå, ýòîò áåçóìíûé ýêñïåðè-
ìåíò íà ñåáå, ýòó àâàíòþðó, êî-
òîðàÿ, ñêîðåå âñåãî, çàêîí÷èòñÿ
ñàìûì ïëà÷åâíûì îáðàçîì. È â
òûñÿ÷íûé ðàç Îëüãà ÷óòü áûëî íå
ñäåëàëà øàã íàçàä — íî òóò, êàê
ãíèëîé çóá, ñíîâà íàïîìíèëà î
ñåáå ïðèñòóïîì áîëè èçìåíà, ïå-
ðåâåðíóâøàÿ åå ìèð íåñêîëüêî
íåäåëü íàçàä, è êîëåáàíèÿ èñ÷åç-
ëè. Îäåðæèìàÿ èððàöèîíàëüíûì
æåëàíèåì ìåñòè, æåíùèíà ãëó-
áîêî âòÿíóëà â ñåáÿ âîçäóõ è ïðè-
íÿëàñü ïîäíèìàòüñÿ ïî îáøàð-
ïàííûì ñòóïåíÿì ëåñòíèöû íà
âòîðîé ýòàæ, ãäå îáèòàë íåêòî ïî
èìåíè Æîðæ.

Æîðæà Îëüãà îòûñêàëà â Ñåòè
íà îäíîì ìàëîèçâåñòíîì ñàéòå
çíàêîìñòâ. Åå ðîâåñíèê èñêàë ÷å-
ðåç Èíòåðíåò “ïðèÿòíóþ æåíùè-
íó ëþáîãî âîçðàñòà äëÿ ïðèÿòíî-
ãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ”, ãàðàíòè-
ðóÿ ïîëíóþ àíîíèìíîñòü è ïðå-
äîñòàâëÿÿ òåððèòîðèþ äëÿ âñòðå÷.
Ôîòîãðàôèè ïðè àíêåòå íå èìå-
ëîñü, íî ïî òåëåôîíó Æîðæ (íà-
âåðíîå, ïðîñòî Ãåîðãèé) ïðîèç-
âåë íå õóäøåå âïå÷àòëåíèå: îí
áûë âåæëèâ, òðåçâ è ñóìåë óáå-
äèòü Îëüãó â ñîáñòâåííîé àäåê-
âàòíîñòè. “ß âåäü âàì ñâîé äî-
ìàøíèé àäðåñ ñîîáùàþ, à íå â
ïàðê íà ïðîãóëêó çîâó. Íå áåñïî-
êîéòåñü, ÿ íå ìàíüÿê è íå èçâðà-
ùåíåö — òàêîé æå îäèíîêèé ÷å-
ëîâåê, êàê è âû”. “Äà,— îòâåòè-
ëà Îëüãà íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ,—
ÿ îäèíîêà. Ó ìåíÿ íèêîãî íåò”.

Â òó ìèíóòó åé ïîêàçàëîñü, ÷òî
ìóæ óìåð äëÿ íåå, ÷òî åãî áîëü-
øå íå ñóùåñòâóåò. Íî ÷òî æå òîã-
äà òàê áîëèò? Ïî÷åìó îíà íå ìî-
æåò óñïîêîèòüñÿ óæå ñòîëüêî âðå-
ìåíè? È êîìó îíà òîãäà ñîáèðà-
åòñÿ ìñòèòü, èçìåíèâ áåç ëþáâè,
áåç êàêèõ-ëèáî ÷óâñòâ ñ ïåðâûì
âñòðå÷íûì — òàê, êàê åå ìóæ èç-
ìåíèë åé? Èçìåíèë ñ ïðîñòèòóò-
êîé... Â òîì-òî è áåäà, ÷òî îíà
ëþáèò Àíäðåÿ ïî-ïðåæíåìó, ëþ-
áèò è íåíàâèäèò. È â ýòîé ëþá-
âè-íåíàâèñòè äîøëà äî ÷óæîé
äâåðè â ÷óæîì äîìå, çà êîòîðîé
åå æäåò íåâåäîìî êòî.

Êòî îí, ýòîò Æîðæ? ×òî îí çà
òèï, ÷òî îí áóäåò ñ íåé äåëàòü?
À âäðóã è âïðÿìü — ìàíüÿê êà-
êîé-òî? Ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî ýòî íà
ñàìîì äåëå åãî êâàðòèðà? È ãäå
ãàðàíòèÿ, ÷òî îí òàì îäèí?

Ïîñëåäíÿÿ ìûñëü îòðåçâèëà
Îëüãó íàñòîëüêî, ÷òî îíà ñîáðà-
ëàñü óéòè ïðî÷ü, íî òóò äâåðü
êâàðòèðû âíåçàïíî ðàñïàõíóëàñü,
è èç íåå âûøåë ëûñîâàòûé ìóæ-
÷èíà, â êîòîðîì Îëüãà, ê ñîá-
ñòâåííîìó èçóìëåíèþ, óçíàëà
áûâøåãî îäíîêëàññíèêà Òîëèêà
Ãîðîøêî. Îí åå òîæå óçíàë, ïî-
òîìó ÷òî âìåñòî çàïëàíèðîâàí-
íûõ ñëîâ èçäàë êàêèå-òî íå÷ëå-
íîðàçäåëüíûå çâóêè, ãëÿäÿ íà íåå
âûïó÷åííûìè ãëàçàìè.

Îëüãà è Òîëèê ó÷èëèñü âìåñòå
äî 8-ãî êëàññà, ïîñëå ÷åãî Ãî-
ðîøêî ïîêèíóë øêîëó, îòïðàâèâ-
øèñü â ÏÒÓ. Ñ òåõ ïîð îíè âè-
äåëèñü òîëüêî ðàç — íà âñòðå÷å
îäíîêëàññíèêîâ ïî ñëó÷àþ ïÿòè-
ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ øêîëû. Ñ òåõ
ïîð ïðîøëî ïî÷òè 20 ëåò, íî îáà
óçíàëè äðóã äðóãà ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà.

Ïåðâûì îïîìíèëñÿ ìóæ÷èíà è
ïåðåõâàòèë ïîïûòàâøóþñÿ óáå-
æàòü Îëüãó:

— Ïîãîäè, Îäèíöîâà, êóäà òû!
Õîòü ïîñèäèì, ïîãîâîðèì...

Îí íàçâàë åå äåâè÷üåé ôàìè-
ëèåé — è Îëüãà çàìåðëà, äàâíûì-
äàâíî îòâûêíóâ îò òàêîãî îáðà-
ùåíèÿ. Ê ãëàçàì ïîäñòóïèëè ñëå-
çû, òåëî îáìÿêëî — ñëîâíî
îêëèêíóëà åå äàâíî óøåäøàÿ
þíîñòü, íàïîìíèâ î ïðîëåòåâøèõ
ñîëíå÷íûõ äíÿõ, êîãäà íå áûëî
ïå÷àëè áîëüøåé, ÷åì ïîåõàâøèé
÷óëîê è äâîéêà ïî ãåîìåòðèè. È
ñòîÿâøèé ïåðåä íåé ïîòðåïàí-
íûé æèçíüþ ìóæèê òîæå áûë
÷àñòüþ òîãî ïî÷òè ëåãåíäàðíîãî
âðåìåíè: îí ïîìíèë åå òàêîé, êà-
êîé îíà ñàìà ñåáÿ äàâíî çàáûëà.
Â ñàìîì äåëå — ÷åãî áåæàòü? È
êóäà?..

Òîëèê — áûâøèé “Æîðæ” —
íå ñîëãàë: îí äåéñòâèòåëüíî
ïðèãëàñèë åå â ñîáñòâåííóþ
êâàðòèðó, âïîëíå óþòíóþ è ïðè-
áðàííóþ äëÿ õîëîñòÿêà. Íà êó-
õîííîì ñòîëå ñòîÿëà áóòûëêà äå-
øåâîãî êàãîðà è âàçî÷êà ñ ñóõèì
ïå÷åíüåì. Îëüãà è Òîëèê ñåëè,
âûïèëè çà âñòðå÷ó è ðàçãîâîðè-
ëèñü.

— Ñòðàííî, ÷òî ìû ïî ãîëîñàì
äðóã äðóãà íå óçíàëè,— çàìåòèë
Òîëèê.

— Íè÷åãî ñòðàííîãî, çà ñòîëü-
êî ëåò ãîëîñà ìîãëè ïîçàáûòüñÿ.
Õîðîøî õîòü â ëèöî óçíàåì.

— À òû íå ñèëüíî èçìåíèëàñü,
Îäèíöîâà. Ïîïðàâèëàñü òîëüêî.
À ÿ âîò — ïîëûñåë. Ïîìíèøü
ìîè êóäðè?

— Ïîìíþ. È ïîìíþ, êàê òû
ïîáðèëñÿ íàãîëî â çíàê ïðîòåñ-
òà.

— Äà,— çàñìåÿëñÿ Òîëèê,—
áûëî äåëî... À ïðîòèâ ÷åãî ÿ ïðî-
òåñòîâàë — è ñàì íå ïîìíþ.— È,
ñìåíèâ òåìó, ñêàçàë ñîâñåì äðó-

ãèì òîíîì: — Îëü, ó òåáÿ ÷òî...
óìåð êòî-òî?

— Ñ ÷åãî òû âçÿë?
— Ó òåáÿ ëèöî òàêîå... ïîõî-

ðîííîå.
— Ìíå ìóæ èçìåíèë,— ñêàçàëà

Îëüãà è çàïëàêàëà, çàðûäàëà â ãî-
ëîñ.

Òîëèê ðàñòåðÿëñÿ.
— Îäèíöîâà, òû ÷åãî... Íå

ïëà÷ü! Íå íàäî, ñëûøèøü! Íå
ñòîèò, íå ðåâè! Âîò ó ìåíÿ æåíà
óøëà ê äðóãó... è äåòåé çàáðàëà...
à ÿ íè÷åãî...

— Èçâèíè,— Îëüãà äîñòàëà èç
ñóìêè ïëàòîê.— Äàâíî óøëà?

— Ëåòîì áóäåò 10 ëåò...
— Òû óæå ïðèâûê...
— È òû ïðèâûêíåøü, óâè-

äèøü...
— Ê ÷åìó? Ê èçìåíàì? Äà óæ,

âåñåëàÿ ïåðñïåêòèâà! Îí, íàâåð-
íî, äàâíî óæå... òîëüêî ÿ óçíàëà
â ïåðâûé ðàç. È ÿ õîòåëà îòî-
ìñòèòü... ïîòîìó è øëà ñþäà, ïî-
íèìàåøü? Äóìàëà, ñòàíåò ëåã÷å...

— Íå ñòàíåò,— òâåðäî è óáåæ-
äåííî, êàê î èñïûòàííîì íà ñå-
áå, ñêàçàë Òîëèê.— Òîëüêî ê ïðå-
çðåíèþ ê íåìó äîáàâèòñÿ è ïðå-
çðåíèå ê ñåáå.

Îëüãà ïîñìîòðåëà íà íåãî
äëèííûì óäèâëåííûì âçãëÿäîì:
òàêèå ñåíòåíöèè íå âÿçàëèñü ñ
òåì Òîëèêîì, êîòîðîãî îíà ïîì-
íèëà.

— À ÷òî äåëàòü? Êàê äàëüøå
æèòü?

— Ïðîñòèòü è æèòü äàëüøå.
— Êàêîé òû óìíûé! À åñëè ÿ íå

ìîãó ïðîñòèòü?
— Óõîäè. Òðåòüåãî íå äàíî. Íî

ðàç òû íå óøëà ñðàçó, çíà÷èò, ãî-
òîâà ïðîñòèòü.

— À òû? Òû ïðîñòèë?
— Íåò. Íî îíà è íå ïðîñèò

ïðîùåíèÿ. Ó íåå äðóãàÿ æèçíü. À
ÿ âîò èùó... ÷åðåç Èíòåðíåò... ïî-
äðóã íà ÷àñ.

— Ìîã áû æåíèòüñÿ...
— Íó íåò. Ýòî áëþäî ÿ óæå êó-

øàë. Ìíå á íîðìàëüíóþ æåíùè-
íó ïðîñòî äëÿ âñòðå÷. Íå òîëüêî
ðàäè ñåêñà, íî è ÷òîá ïîãîâîðèòü.
ß êîìïüþòåðùèê, îò æèâîãî îá-
ùåíèÿ ïîñòåïåííî îòâûêàþ.

— Âîò íå äóìàëà, ÷òî ýòî òàêàÿ
ïðîáëåìà,— óñòàëî âçäîõíóëà
Îëüãà.— Äà â íàøåì âîçðàñòå íà
îäíîãî õîëîñòîãî ìóæèêà ïðèõî-
äèòñÿ 10 áàá.

— Íåïðàâèëüíàÿ ó òåáÿ ñòàòèñ-
òèêà, Îäèíöîâà. Èëè ìíå íå âå-
çåò.

— Ëàäíî, Òîëü,— ïîäíÿëàñü
Îëüãà,— ðàäà áûëà ñ òîáîé ïîîá-
ùàòüñÿ.

— È ÿ. Òû òåëåôîí-òî íå ñòè-
ðàé èç ïàìÿòè ìîáèëüíîãî. Áóäåò
íàñòðîåíèå è æåëàíèå — çâîíè.
Ñ äâåíàäöàòè äíÿ è äî òðåõ íî-
÷è ÿ â ýôèðå.

— ß ïîçâîíþ, Òîëü. ß îáÿçà-
òåëüíî ïîçâîíþ. Ìû âåäü ñ òî-
áîé âñåõ íàøèõ åùå íå âñïîìíè-
ëè... Èëè çíàåøü ÷òî? È òû çâî-
íè. ß íå ïðîòèâ.

— ÎÊ. Òåáÿ ïðîâîäèòü?
— Íå ñòîèò. Äî âñòðå÷è!
— Äî âñòðå÷è.
Îí ïîñòîÿë ó äâåðè, äîæäàâ-

øèñü, ïîêà ñòèõíóò çâóêè åå øà-
ãîâ, ïîòîì âåðíóëñÿ â êâàðòèðó,
ñåë çà êîìïüþòåð è óäàëèë àíêå-
òó “Æîðæà” ñ ñàéòà çíàêîìñòâ.

ИЮЛЬСКИЕ РОСЫ

Îòãîðåë æàðêèé, áåñêîíå÷íî
äîëãèé èþëüñêèé äåíü, è íà èç-
íóðåííóþ çíîåì çåìëþ óïàëà

äîëãîæäàííàÿ ïðîõëàäà. Âå÷åð
îêóòàë ñèíåâîé ñïåþùóþ íèâó è
ñêîøåííûå çåëåíûå ëóãà; â çåð-
êàëüíîé ãëàäè ìåäëåííûõ ðå÷íûõ
âîä îòðàçèëèñü ïåðâûå çâåçäû.
Íà ïûëüíûõ ñåëüñêèõ óëî÷êàõ
ïîñòåïåííî ñòèõàëè äíåâíûå çâó-
êè. Ðàçáåæàëèñü ïî õàòàì çàèã-
ðàâøèåñÿ çàãîðåëûå ðåáÿòèøêè,
õîçÿéêè, ïîçâÿêèâàÿ âåäðàìè,
âåðíóëèñü â äîìà ïîñëå âå÷åðíåé
äîéêè; ñêðèïíóëà êàëèòêà çà òÿ-
æåëî ñòóïàþùèì çàïîçäàëûì õî-
çÿèíîì, óñòàëûì ïîñëå äíåâíûõ
òðóäîâ. Ìèíóë ÷àñ, è â õàòàõ ñòà-
ëè ãàñíóòü îãíè: ïîñëå óæèíà
ïðèøëî âðåìÿ ñíà. Ëèøü îäíà
þíàÿ ïàðî÷êà ó ïëåòíÿ âñå íå õî-
òåëà ðàññòàòüñÿ, øåï÷àñü î ñâîåì
çàâåòíîì, ìèëîì, çåëåíîì, äà äå-
ðåâåíñêèé ïüÿí÷óæêà, âîçâðàùà-
ÿñü ñïîòûêàþùèìñÿ øàãîì äî-
ìîé, ê ãíåâó æåíóøêè, áîðìîòàë
âïîëãîëîñà êàêóþ-òî ïåñíþ, ïó-
òàÿ è ìîòèâ, è ñëîâà; íî âñêîðå
ñìîëêëè è ýòè ãîëîñà, è íàñòóïè-
ëà òèøèíà.

Èþëüñêàÿ íî÷ü, êàê âûñîêàÿ
öàðèöà, âçîøëà íà ñâîé òåìíî-
ñèíèé áàðõàòíûé ïðåñòîë, è â íå-
áåñàõ íàä óñíóâøåé çåìëåé âñòà-
ëà ëóíà, áëåäíàÿ è ãðóñòíàÿ,
ñëîâíî ñåðåáðî åå áûëî îìûòî
ñëåçàìè.

Â ýòîò ÷àñ ó ñòàðîãî êîëîäåçÿ
íà êðàþ ñåëà âñòðåòèëèñü äâîå è
ìîë÷à, íå ïåðåáðîñèâøèñü íè
åäèíûì ñëîâîì, ïîøëè ïî óçêîé
òðîïèíêå ìåæ ïîëåé. Âïåðåäè
øëà ëåãêîé ïîõîäêîé æåíùèíà â
òåìíîì ïëàòüå, íåïðèìåòíîé
âíåøíîñòè, íå î÷åíü ìîëîäàÿ —
â çàêðó÷åííûõ óçëîì íà çàòûëêå
ãóñòûõ òåìíî-ðóñûõ âîëîñàõ
áëåñòåëè ñåäûå íèòè. Øåäøèé çà
æåíùèíîé ðîñëûé, êðåïêî ñëî-
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æåííûé ìóæ÷èíà â ïîìÿòîì ïèä-
æàêå êàçàëñÿ á åå ðîâåñíèêîì ïî
ñòàòè è ñèëüíûì äâèæåíèÿì, íî
ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñåäàÿ ãîëîâà
âûäàâàëà åãî âîçðàñò. Íå òîðî-
ïÿñü è íå ãëÿäÿ äðóã íà äðóãà,
ïðîøëè îíè ïî òðîïå ìåæ çàäðå-
ìàâøèõ òðàâ, âûøëè ê áåðåãó ðå-
êè è ïðèñåëè íà ïî÷åðíåâøåå îò
ëåò è íåïîãîäû áðåâíî.

Çà ñïèíîé èõ ñïàëà äåðåâíÿ,
ãäå îíè ðîäèëèñü è ïðîæèëè äîë-
ãèå ãîäû — êàæäûé ïî-ñâîåìó, è
êàæäûé íåñ÷àñòëèâî. Ïåðåä íè-
ìè áåçîñòàíîâî÷íî òåêëà ðåêà,
âûíîñÿ ñâîè ëåíèâûå âîäû èç
ìðàêà äàëüíèõ ëóãîâ è èñ÷åçàÿ çà
÷åðíûì ñèëóýòîì õîëìà-øåëîìà.
Ñëåâà øàòêèé ìîñòèê âåë íà òîò
áåðåã, â êîðîëåâñòâî áóéíûõ, íå-
êîøåíûõ òðàâ, çà êîòîðûìè ãðîç-
íûì ÷àñîâûì ñòîÿëà ÷åðíàÿ âå-
êîâàÿ ïóùà.

Ïðèñåâ, ìóæ÷èíà è æåíùèíà
äîëãî ìîë÷àëè, ãëÿäÿ íà ðåêó. Â
åå âîäå, òåïëîé, êàê ïàðíîå ìî-
ëîêî, ñëåãêà äðîæàëè òûñÿ÷è
çâåçä — òàê áëèçêî, íà ðàññòîÿ-
íèè òðåõ øàãîâ, è âñå æå íåäî-
ñÿãàåìî. Âðåìÿ îò âðåìåíè èç-çà
ðåêè äîíîñèëèñü òðåâîæíûå êðè-
êè íî÷íîé ïòèöû, ïîëíîâëàñò-
íîé õîçÿéêè ïóùè, è ñíîâà âî-
öàðÿëàñü òèøèíà. Ìîë÷àíèå íå
áûëî íè íåëîâêèì, íè áîëåçíåí-
íûì: òàê ìîë÷àò, êîãäà î÷åíü
ìíîãî ñîáðàëîñü ñëîâ, à åùå áî-
ëåå òîãî, ÷òî ñëîâàìè íå âûðà-
çèòü. Ñëèøêîì äîëãî ïî ñâåòó õî-
äÿò ñëîâà, â ñëèøêîì ìíîãèõ ðó-
êàõ îíè ïîáûâàëè è ïîèñòåðëèñü,
êàê ïîçîëî÷åííàÿ ìîíåòà: ïî÷òè
âñå çîëîòî ñîøëî, îñòàëàñü òîëü-
êî ìåäü.

È âñå æå æåíùèíà íå âûäåð-
æàëà, çàãîâîðèëà ïåðâîé — ñî-
âñåì þíûì, ïåâó÷èì, íåæíûì
ãîëîñîì, ÷òî è ïÿòíàäöàòèëåòíåé
âïîðó, òîëüêî íå áûâàåò â ãîëî-
ñå ïÿòíàäöàòèëåòíåé òàêîé íåèç-
áûâíîé ïå÷àëè:

— Ñòàëî áûòü, åùå ëþáèøü ìå-
íÿ?

— Ëþáëþ. Õîòåë ïîçàáûòü, à
íå âûøëî.

— È ó ìåíÿ íå âûøëî.
— Ñêîëüêî ìó÷èëñÿ ÿ, ñêîëüêî

íî÷åé íå ñïàë, ñêîëüêî ñ ñîáîé
ñïîðèë. Íåëüçÿ, íåëüçÿ, íå ñâî-
áîäíû îáà: íà ìîåé ðóêå îáðó-
÷àëüíîå êîëüöî, òû çàìóæíÿÿ. È
ðàçíûå ìû ëþäè, ñîâñåì ðàçíûå...
äà òû è ñàìà ýòî çíàåøü. Íèêàê
íå ïîëó÷àåòñÿ íàì âìåñòå.

— È ïîðîçíü æèçíè íåò. ×òî
çà íàïàñòü òàêàÿ?

— Ïîçäíÿÿ ëþáîâü ýòî, è ãîðü-
êàÿ, è òåðïêàÿ, êàê ðÿáèíîâîå
âèíî. Âûïèëè îòðàâëåííîãî âè-
íà ìû îáà, è íåò íàì ïîêîÿ. Ìî-
ëþ òåáÿ, îòïóñòè.

— Îòïóùó, åñëè âåðíåøü ìíå
ìîþ äóøó. ß ñåáÿ íå óçíàþ, òî÷-
íî â çåðêàëå ïîñëå äîëãîé áîëåç-
íè. Íè÷åãî íå îñòàëîñü — íè
ñòûäà, íè ãîðäîñòè, íà âñå ïëå-
âàòü. Áåæàëà á ÿ çà òîáîé â íî-
÷è, øëà áû ïî ñëåäó íà êðàé ñâå-
òà, âñå áû áðîñèëà, âñåõ ïîçàáû-
ëà. À òû?

— À ÿ ñîí âèäåë, äàâíî óæå:
áóäòî äîì òâîé çàãîðåëñÿ, òåáÿ
âûíîñÿò èç ïëàìåíè, à òû îáãî-
ðåëà, îñëåïëà, âñÿ â áèíòàõ, áåç
íîã... ß ïîõîëîäåë âåñü, à æåíà
ñòîèò çà ñïèíîé — è îòêóäà òîëü-
êî óçíàëà?! — è ãîâîðèò: “Âîò êà-
êàÿ ñòàëà òâîÿ çàçíîáà! Êàëåêà,
ñëåïàÿ... ×òî, è òåïåðü åå ëþ-
áèøü?”

— ... Î, ãîñïîäè! À òû?
— ... À ÿ êèíóëñÿ êðîâàâûå

áèíòû òâîè öåëîâàòü, íà ðóêè òå-
áÿ ïîäíÿë — à òû ëåãêàÿ ñäåëà-
ëàñü, êàê ïåðûøêî, è ïîíåñ òå-
áÿ, ïîíåñ îò âñåõ êóäà-òî äàëåêî.
Èäó è äóìàþ: òû æ òåïåðü êàê
äèòÿ ìàëîå, ÿ çà òîáîé êàê îòåö
õîäèòü áóäó, òâîþ áîëü íà ñåáÿ
âîçüìó. Ïðîñíóëñÿ ÿ, à ïîäóøêà
ìîêðàÿ, ïëàêàë âî ñíå. Óòðî áû-
ëî òåìíîå, çèìíåå, ñòóäåíîå. È
òàêàÿ òîñêà, òàêàÿ ïå÷àëü, ñëîâ-
íî è âïðÿìü áåäà ñëó÷èëàñü.

— Ìîãëà ñëó÷èòüñÿ: ÿ óìåðåòü
õîòåëà... Òîæå çèìîé, òàê ñêðóòè-
ëî äóøó, íå áûëî ñèë òåðïåòü. Òû
óåõàë òîãäà, è íèêòî íå çíàë, âåð-
íåøüñÿ ëè. Ëþäè ãîâîðèëè — íà
çàðàáîòêè, à ÿ çíàëà — îò ìåíÿ.

— Äà, îò òåáÿ... Ñáåæàòü õîòåë,
âñïîìèíàòü ñòûäíî. À êàê òû äî-
ãàäàëàñü? Ìû æ ñ òîáîé çà ýòè ãî-
äû è ñëîâîì íå ïåðåìîëâèëèñü.

— ß è áåç ñëîâ âñå ïðî òåáÿ
çíàëà: êàæäóþ òâîþ ìûñëü, êàæ-
äîå ÷óâñòâî, âñå, ÷òî â òåáå òâî-
ðèòñÿ.

— Äà íó!
— Ïðàâäà.
— À î ÷åì ÿ ñåé÷àñ äóìàþ, çíà-

åøü?
— Çíàþ... Õî÷åøü òû ìåíÿ, õî-

÷åøü îáíÿòü, õî÷åøü öåëîâàòü —
à íå ñìååøü, êàê ìàëü÷èøêà.

Îí çàñìåÿëñÿ ñìóùåííî, íà-
êëîíèë ãîëîâó. Îíà âçÿëà åãî çà
ðóêó:

— Õîòü òåïåðü ïîñìåé. Ñòîëü-
êî ëåò ìû ìó÷èëè äðóã äðóãà, è
ñàìè ìó÷èëèñü, è ëîìàëè ñâîþ
æèçíü!

— Òàê ÷òî?
— Ïóñòü áóäåò õîòü îäíà íî÷ü,

äà íàøà.
Îí âçäðîãíóë, îáíÿë åå, ñóõèå

ãóáû èõ ñëèëèñü âîåäèíî. Äîëãî-
äîëãî äëèëñÿ ïåðâûé ïîöåëóé;
îíè ïèëè òàê èññòóïëåííî è æàä-
íî äûõàíèå äðóã äðóãà, êàê ïðè-
ïàäàåò ê ñïàñèòåëüíîé âîäå çà-
áëóäèâøèéñÿ â ïóñòûíå. È
ñòðàøíî áûëî ðàçîìêíóòü îáúÿ-
òèÿ, è íåâîçìîæíî áûëî ïîâå-
ðèòü â ñâîå ñ÷àñòüå ñåðäöó, äàâ-
íî óòðàòèâøåìó íàäåæäó.

— Íå ïîæàëååøü? Íå ïðîêëÿ-
íåøü ìåíÿ? Íå ðàñêàåøüñÿ?

— Íèêîãäà. Âåê ïðîæèëà ÿ ñ
äðóãèì, òàê ïóñòü õîòü îäíó íî÷ü
áóäó òâîåé æåíîé.

Îíè îñòîðîæíî ñòóïèëè íà
õðóïêèé ìîñòîê íàä áåçäîííîé ñå-
ðåáðÿíîé ðåêîé è, íå îãëÿíóâ-
øèñü, ïîøëè âïåðåä. Äðóãîé áåðåã
âñòðåòèë èõ ëàñêîâûì ïðèêîñíî-
âåíèåì ïîäíåáåñíîãî âåòðà, àðî-
ìàòîì äèêèõ òðàâ, òîðæåñòâåííûì
ìîë÷àíèåì çàïîâåäíîé ïóùè. Îíè
ìîë÷à øëè ïî âëàæíîìó íåñêî-
øåííîìó ëóãó, ïðèìèíàÿ íîãàìè
óñíóâøèå öâåòû, ïîêà æåíùèíà íå
îñòàíîâèëàñü è íå ñêàçàëà:

— Çäåñü.
Ìóæ÷èíà ñáðîñèë ïèäæàê è

ñîðî÷êó, ðàññòåëèë èõ íà âûñî-
êîé òðàâå. Æåíùèíà ðàññòåãíóëà
ìîëíèþ íà ïëàòüå, è îíî ñàìî
ñïóñòèëîñü ê åå íîãàì. Íè ñóåòû,
íè òîðîïëèâîñòè íå áûëî â èõ
äâèæåíèÿõ, ñïîêîéíûõ è óâåðåí-
íûõ; è òàêîé æå áåçìåðíûé ïî-
êîé áûë ðàçëèò â îêðóæàþùåì
èõ ìèðå, ÷àñòüþ êîòîðîãî áûëè
ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ñëîâíî
òâîðÿ íåêèé îáðÿä, îíè îñâîáî-
äèëèñü îò ïëåíà òðÿïîê è âñòàëè
íàãèå äðóã ïðîòèâ äðóãà, êàê ïå-
ðåä áèòâîé. È ñòàëî âèäíî, ÷òî
ãîäû ïðèäàëè èì ãîðüêîãî çíà-
íèÿ, íî íå ñîñòàðèëè èõ è íå óáà-
âèëè ñèëû.

Ëóííûé ñâåò óáðàë ìîðùèíû
è ñëåäû óñòàëîñòè ñ ëèö, ïîñå-
ðåáðèë òåëà, è îíè ñòàëè ñõîæè-
ìè ñ àíòè÷íûìè ñòàòóÿìè. Íå-
âûðàçèìîé æåíñòâåííîñòüþ âå-
ÿëî îò áåëèçíû åå íåæíîé êîæè,
îêðóãëûõ ôîðì, øèðîêèõ áåäåð,
âûñîêîé ïîëíîé ãðóäè; à ñèëà åãî
øèðîêîïëå÷åãî, óçêîáåäðîãî,
ìóñêóëèñòîãî, ñ ÷åòêî îáîçíà÷åí-
íûìè ìóñêóëàìè òåëà íàïîìèíà-
ëà î òîì, ÷òî êàæäûé ìóæ÷èíà
áûë çàäóìàí êàê âîèí. È îäèíî-
êàÿ äåâà ëóíà, âäîâîëü íàëþáî-
âàâøèñü íà íèõ, ñêðûëà ñâîé ëèê
çà òåìíîé îáëà÷íîé âóàëüþ, èáî
ñàìîå ñîêðîâåííîå â æèçíè ÷å-
ëîâåêà íå òðåáóåò ñâèäåòåëåé.

Îíà ïîäíÿëà ðóêè, âûíóëà
øïèëüêè èç òÿæåëîãî óçëà, è
äëèííûå òåìíûå âîëîñû ðàññû-
ïàëèñü ïî ïëå÷àì, ñêðûâàÿ åå íà-
ãîòó. Îí øàãíóë ê íåé è ïîäíÿë
åå íà ðóêè.

— Íå äîâåëîñü ïîñëå ñâàäüáû,
õîòü òåïåðü ïîíîøó íà ðóêàõ...

Ìÿãêî ïîëîæèâ åå íà ïèäæàê
è ðóáàõó, îí âñòàë ðÿäîì ñ íåé
íà êîëåíè, òî÷íî æåëàÿ åùå
ìãíîâåíèå ïîëþáîâàòüñÿ ñâîåé
íåíàãëÿäíîé. Îíà íå òîðîïèëà
åãî, ñìîòðåëà è óëûáàëàñü. ×åðåç
ìèã îí ïðèíèê ãóáàìè ê åå ëîíó,
âäîõíóë êëóáíè÷íûé àðîìàò åå
êîæè, âçäðîãíóë — ãîðÿ÷àÿ âîë-
íà ïðîøëà ÷åðåç íåãî — è íà÷àë
öåëîâàòü åå, âñå âûøå, âûøå,
îñûïàÿ ãîðÿ÷èìè, çàäûõàþùè-
ìèñÿ ïîöåëóÿìè åå áåëûå ãðóäè,
ïëå÷è, øåþ, ëèöî... Îíà îáíÿëà
åãî ãîëîâó, ïðèæàëà ê ñåáå, ïî-
òîì ïðèâñòàëà.

— Ïîñòîé, äàé è ìíå òåáÿ ïî-
ëàñêàòü...

Îíà íà÷àëà öåëîâàòü åãî ïëå-
÷è — èìåííî ýòîãî åé äàâíî õî-
òåëîñü! — ãëàäÿ åãî ðóêàìè ïî
ñïèíå, ÷óâñòâóÿ íà ñâîåì ëèöå
åãî äûõàíèå. Íåâûðàçèìàÿ íåæ-
íîñòü ïåðåïîëíÿëà èõ, íî áðî-
äèâøàÿ â èõ êðîâè ñòðàñòü íå
äàëà íåæíîñòè èçëèòüñÿ äî êîí-
öà: ñëèøêîì äîëãî îíè æäàëè,
ñëèøêîì ïîçäíî ïðèøëà ê íèì
èõ ïåðâàÿ íî÷ü! È, íå äîëàñêàâ
äðóã äðóãà, ìóæ÷èíà è æåíùè-
íà ñíîâà îêàçàëèñü ëèöîì ê ëè-
öó.

Âñå çðèìûå è íåâèäèìûå ñòå-
íû, ÷òî òàê áåçìåðíî è áåçáîæíî
ðàçäåëÿþò ëþäåé â îáûäåííîé
æèçíè, èñ÷åçëè, è îñòàëàñü èñòè-
íà: ìóæ÷èíà è æåíùèíà, âäâîåì
â èþëüñêîé íî÷è, ïîñðåäè îãðîì-
íîãî ïîëÿ íåêîøåíûõ òðàâ, ãîòî-
âÿùèõñÿ áðîñèòü â òåïëóþ çåìëþ
ñâîè ñåìåíà. Âûñîêî â íåáå ñèÿë
Ìëå÷íûé ïóòü; íî îíè íå âèäåëè
åãî, ì÷àñü ê ñâîèì çâåçäàì âñå
áûñòðåå, ñòðåìÿñü âñå íåóäåðæè-
ìåå ê òîé âåðøèíå, ðÿäîì ñ êîòî-
ðîé òóñêíåþò ëþáûå äðóãèå ðàäî-
ñòè. Èì íå òî ÷òî íå áûâàëî ðàíü-
øå òàê õîðîøî; è îíà, è äàæå îí
íå çíàëè, ÷òî òàêîå âîçìîæíî.

È íàêîíåö çâåçäíîå íåáî îáðó-
øèëîñü íà íèõ è îãëóøèëî íà
ìãíîâåíèå; è âëàæíîãî íî÷íîãî
âîçäóõà íå õâàòèëî, ÷òîáû âäîõ-
íóòü. Èñòîìëåííûå, îíè äîëãî
ëåæàëè ìîë÷à: îí íà ñïèíå,
îíà — ðÿäîì, ïîëîæèâ ãîëîâó
åìó íà ãðóäü. Ñ âûñîêèõ òðàâ,
âçäûìàâøèõñÿ âîêðóã, ìåäëåí-
íûìè êàïëÿìè ñïàäàëà ìåäâÿíàÿ

èþëüñêàÿ ðîñà, îõëàæäàÿ èõ ðàç-
ãîðÿ÷åííûå òåëà. Îí ïåðâûì çà-
ìåòèë ýòî, ñêëîíèëñÿ è âûïèë
êàïëþ íî÷íîé âëàãè ñ åå ãðóäè.

— Íå óãîìîíèëñÿ? Ìàëî òåáå?
— Ìàëî,— ñîçíàëñÿ îí.— Âñþ

íî÷ü äî çàðè á òåáÿ ìèëîâàë, íå
äàâàë áû íè íà ìèã ïåðåäîõíóòü...

— Äà òû êàê ìîëîäîé,— óëûá-
íóëàñü îíà.

— ß è åñòü ìîëîäîé. Åñëè íå òå
ãîäà ñ÷èòàòü, ÷òî â ïàñïîðòå, à
òå, ÷òî ÿ ñ÷àñòëèâ áûë, òàê ÿ, ïî-
÷èòàé, è íå æèë åùå!

— ß íå î òîì... Ñèëà ó òåáÿ,
êàê ó áû... — îíà âäðóã ñìóòèëàñü
è íå äîãîâîðèëà.

— Äëÿ òåáÿ áåðåã.
— Âðè áîëüøå. Íåáîñü, íà çà-

ðàáîòêàõ íè îäíîé áàáû íå ïðî-
ïóñêàë.

Îí ïðîìîë÷àë, íî îíà íå æå-
ëàëà îòñòóïàòü.

— Íó ñêàæè, ìíîãî âåäü áûëî
áàá ó òåáÿ?

— Ìíîãî. Íî çíàåøü êàê: áàá
ìîæåò áûòü ìíîãî, à ëþáîâü —
îäíà.

— È òà ÷óæàÿ æåíà...
Â ìåòðàõ äâóõ îò íèõ âíåçàïíî

âñïîðõíóëà íåáîëüøàÿ ïòèöà, è
îáà âçäðîãíóëè. Ïòàõà èçäàëà
ïðîíçèòåëüíóþ òðåëü, è ãäå-òî íà
äðóãîì êîíöå ïîëÿ åé îòêëèêíó-
ëàñü òîâàðêà.

— Ïòèöû ïðîñíóëèñü, ñêîðî
ñâåòàòü íà÷íåò.

— Âîò è êîí÷èëàñü íàøà íî-
÷åíüêà... Ñïàñèáî òåáå çà íåå.

— ×òî æ äàëüøå?
— À íè÷åãî.
— Êàê íè÷åãî?
— Áóäåì æèòü, êàê æèëè. ß

òîëüêî îäíîãî õî÷ó: ïîíåñòè îò
òåáÿ. ß âñå Áîãà ìîëèëà, ÷òîá
óäàëîñü òåáå â ýòó íî÷ü.

— È ÷òî?
— Åñëè ïîâåçåò, áóäåò ó ìåíÿ

ñûí.
— Ïî÷åìó ñûí?
— Ïîòîìó ÷òî îò òåáÿ îäíè ìó-

æèêè ðîæäàþòñÿ. Òðîèõ ñäåëàë,
è ÷åòâåðòûé äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ.

Îíà ïðèïîäíÿëàñü, âçãëÿíóëà
â åãî ãëàçà è óâèäåëà â íåÿñíîì
ñâåòå çâåçä, ÷òî ëèöî åãî ñåðüåç-
íîå, áåç óëûáêè, è íàïðÿæåííîå,
êàê ó ÷åëîâåêà, ïðåîäîëåâàþùå-
ãî âíóòðåííþþ áîëü.

— ×òî, ìèëûé?
— À åñëè óåõàòü? Áðîñèòü âñå?
— Ïîçäíî, ìèëûé. Ðàíüøå íà-

äî áûëî.
— Êîãäà?
— Êîãäà ÿ äåâ÷îíêîé â ÷åðíîì

ïëàòüå âñþ íî÷ü íå ñïàëà è ðå-
âåëà: íà âñå ñåëî èãðàëà ìóçûêà,
íà âñå ñåëî ãóëÿëà òâîÿ ñâàäüáà...

— ß íå ëþáèë åå íèêîãäà. Òàê
ïîëó÷èëîñü.

— À ñûíîâ ñâîèõ òîæå íå ëþ-
áèøü? ×òî ìîë÷èøü? Òî-òî æå.

— ß òîëüêî èç-çà íèõ è íå ðàç-
âåëñÿ...

— Òîãäà íå ðàçâåëñÿ, à òåïåðü
ïîçäíî. Äà è êóäà íàì åõàòü?

— Çåìëÿ áîëüøàÿ.
— Äà ìåñòà íà íåé äëÿ íàñ íåò.
Äàëåêî-äàëåêî, çà ïóùåé, íà ñà-

ìîì âîñòîêå íà÷àëî ñâåòëåòü íå-
áî. Ìóæ÷èíà è æåíùèíà, îäåâ-
øèñü âî âëàæíûå îò ðîñû îäåæ-
äû, âåðíóëèñü îáðàòíî òåì æå ïó-
òåì — ïî ìîñòèêó ÷åðåç ðå÷êó, â
êîòîðîé òåêëà óæå äðóãàÿ âîäà.
Çâîíêî çàïåëè íà ðàçíûå ãîëîñà
áîëüøèå è ìàëûå ïòàõè: çàâåðøè-
ëîñü êîðîòêîå öàðñòâîâàíèå èþëü-
ñêîé íî÷è, è îíà óøëà çà ãîðèçîíò
ïî Ìëå÷íîìó ïóòè — áåç âîçâðà-
òà. Áåçëþäíà çåìëÿ ïåðåä ðàññâå-
òîì, åñòü ëèøü íåáî, äåðåâüÿ è
ïòèöû. È ñìÿòûå òðàâû ïîñðåäè
îãðîìíîãî äèêîãî ïîëÿ, ãîðüêèå
ïîçäíèå òðàâû, ïëà÷óùèå ñòóäå-
íûìè ïðåäóòðåííèìè ñëåçàìè.

— Моя милая, моя с ромница,
Ма ов цвет на л !
Ты придешь о мне ноч ой

темною?
— Не прид , родной.

Не смо ...

— Моя милая, моя д шень а!
Безвозвратно ид т ода.
Пролетели ж оды л чшие.
Б дем ль вместе мы, и о да?
Моя милая, нена лядная!
Назов ли тебя женой?
— За чертою, родной,

невозвратною,
Лишь за тою чертой.

— Отче о же та , моя светлая?
Я ведь жизнь отдам за тебя.
— Проворонил ты дни

заветные,
А теперь же не с дьба...

Сьо одні ми від рили для
себе ново о

Висоць о о: с часно о,
остро о та епатажно о.
Саме за ці пісні та вірші
йо о та боялися то очасні
посадовці й ненавиділи та
звані “письменни и”.
Ми прочитали вірші,
проспівали пісні й
здив вались — це ж с пер-
а т ально по с ті та
еніально, я все
Висоць о о, за формою

й змістом.

Ми з задоволенням
хочемо поділитися з вами
своїм від риттям
й пропон ємо вашій вазі
новий спе та ль- онцерт
“Мистерия хиппи”,
поставлений ви ляді
пародії на сьо однішні
то -шо , я і спочат
виродились в тол -шо ,
а з одом переродились
в безтол -шо ...

Режисер спе та лю,
з.а. У раїни —
І ор Славинсь ий.

М зичний ерівни театр
— Борис Бельсь ий.

А тори театр :
Серафіма Горєлова,
Сер ій Джи рда,
Борис Геор ієвсь ий,
Тим р Бобровсь ий.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.
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Àìåðèêàíñüêèé 
áóðëåñê ³ ôðàíöóçüê³
ïðèñòðàñò³
Ñüîãîäí³ â ïðîêàò âèõîäèòü ñ³ì íîâèõ ñòð³÷îê 
³ç ³íîçåìíèì ïðèñìàêîì
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Традиційно в четвер на
вели их е ранах старт є
нова порція прем’єр для
іно рманів. Цьо о тижня
в про ат виходить амери-
ансь а стріч а “Б рлес ”
із Крістіною А ілерою та
Шер, франц зь а омедія
“Бобро поржаловать”, ме-
лодрама “Кохання та інші
лі и”. Та ож розпочинає-
ться фестиваль “Вечори
франц зь о о іно”, в ре-
перт арі я о о чотири
фільми: зо рема “Прит -
ло ” Франс а Озона та
“Завірена опія” Аббаса
Кіаростамі з Жюльєт Бі-
нош оловній ролі.

Ïðèõèëüíèêè ñï³âà÷îê Êð³ñò³-
íè Àã³ëåðè òà Øåð â³äòåïåð ìà-
þòü çìîãó ïîáà÷èòè ¿õ ó ê³íî — ó
íîâîìó àìåðèêàíñüêîìó ìþçèêë³
“Áóðëåñê” çà ó÷àñòþ ïîï-ä³â. Ñþ-
æåò íåâèãàäëèâèé, â äóñ³ òèïîâî¿
àìåðèêàíñüêî¿ ìð³¿: ä³â÷èíà Åë³
(Êð³ñò³íà Àã³ëåðà) ç ïðîâ³íö³éíî-
ãî ì³ñòå÷êà â³äïðàâëÿºòüñÿ ï³äêî-
ðþâàòè Ëîñ-Àíäæåëåñ. Äîëÿ ïðè-
âîäèòü ¿¿ äî âàð’ºòå Burlesque
Lounge, ÿêèì âîëîä³º Òåñ (Øåð).
Òàì Åë³ âëàøòîâóºòüñÿ îô³ö³àíò-
êîþ ³ äîðîñòàº äî âåëèêî¿ ñöåíè.
Íåìàëèé áþäæåò ñòð³÷êè — 55
ì³ëüéîí³â äîëàð³â — âèïðàâäîâó-
þòü ÿñêðàâ³ êîñòþìè, õîðåîãðà-
ô³ÿ òà âîêàëüí³ íîìåðè. Ùå îäíà
àìåðèêàíñüêà ïðåì’ºðà òèæíÿ —
ñòð³÷êà “Ëþáîâ òà ³íø³ ë³êè”, ëåã-
êà êîìåä³ÿ ïðî íåñïîä³âàí³ ñòî-
ñóíêè õâîðî¿ Ìåãã³ (Åíí Õåòåóåé)
òà ïðèâàáëèâîãî òîðãîâöÿ ë³êàìè
Äæåéì³ (Äæåéê Äæèëëåíõîë).
Ïîñì³ÿòèñÿ ïðîïîíóº ³ ôðàíöóçü-

êà ñòð³÷êà “Áîáðî ïîðæàëîâàòü”,
â ÿê³é òîï-ìåíåäæåðà ïîøòîâî¿
ñëóæáè Ô³ë³ïà çàíîñèòü ó ì³ñòå÷-
êî íà ï³âíî÷³ Ôðàíö³¿. Çàáàâí³ ñè-
òóàö³¿ âèíèêàþòü, áî ëþäè òàì
ðîçìîâëÿþòü íà íåçðîçóì³ëîìó
ä³àëåêò³, à ïðî ¿õíº æèòòÿ õîäÿòü
íåâèïðàâäàí³ ëåãåíäè.

Ç 27 ñ³÷íÿ ïî 2 ëþòîãî â ê³íî-
òåàòð³ “Óêðà¿íà” â³äáóäåòüñÿ âæå
øîñòèé ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü
“Âå÷îðè ôðàíöóçüêîãî ê³íî”,
ÿêèé ç³áðàâ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ãëÿ-
äà÷³â ñâ³æ³ ñòð³÷êè ôðàíöóçüêèõ
ðåæèñåð³â. Ô³ëüì-â³äêðèòòÿ —
êàðòèíà ³ðàíî-ôðàíöóçüêîãî ðå-
æèñåðà Àááàñà Ê³àðîñòàì³ “Çàâ³-
ðåíà êîï³ÿ”. Â³í ðîçïîâ³äàº ïðî
ôðàíöóçüêó ãàëåðèñòêó, ÿêà ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç áðèòàíñüêèì
ïèñüìåííèêîì ³ â³äïðàâèëàñü ó
ïîäîðîæ, âäàþ÷è éîãî äðóæèíó.
Çà ðîëü ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³ àêòîðêà
Æþëüºò Á³íîø îòðèìàëà Ñð³áíó
ïàëüìîâó ã³ëêó Êàííñüêîãî ôåñ-
òèâàëþ. Ö³êàâîþ º àáñóðäèñòñüêà

òðåø-õîððîð-êîìåä³ÿ Êàíòåíà
Äþï’º “Ãóìà”, ùî ï³ä ãàñëîì
“No reason” (áåç ïðè÷èíè) ïîêà-
çóº ïðèãîäè àâòîìîá³ëüíî¿ ïî-
êðèøêè — ñåð³éíîãî ìàí³ÿêà Ðî-
áåðòà ç êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïóñòåë³.
Â³ä êëàñèêà “íîâî¿ õâèë³” ôðàí-
öóçüêîãî ê³íî Ôðàíñóà Îçîíà íà
ôåñòèâàë³ ïðîäåìîíñòðóþòü
ñòð³÷êó “Ïðèòóëîê” ïðî âàã³òíó
æ³íêó, ÿêà íåñïîä³âàíî âòðàòèëà
÷îëîâ³êà òà âò³êàº â³ä ñâ³òó â ïî-
êèíóòèé áóäèíîê, à â³ä ãîëîâíî-
ãî ðîìàíòèêà Ôðàíö³¿ Êð³ñòîôà
Îíîðå — ñòð³÷êó “Ìîÿ ä³â÷èíêà
íå õî÷å” ïðî ðîçëó÷åíó æ³íêó ç
äâîìà ä³òüìè, ÿêà íàìàãàºòüñÿ
ñàìîñò³éíî ïîäîëàòè âñ³ íåãàðàç-
äè. Ùå îäíà ñòð³÷êà ïðî êîõàí-
íÿ — ôàíòàñòè÷íà äðàìà “Îñòàí-
í³é ðîìàíòèê Çåìë³” áðàò³â
Ëàð’º. Íàïåðåäîäí³ ê³íöÿ ñâ³òó
ãîëîâíèé ãåðîé, ÿêîãî ãðàº Ìà-
òüº Àìàð³ëüê, ïî âñ³é ªâðîï³ øó-
êàº ñâîþ êîõàíó ä³â÷èíó, ùîá îá-
íÿòè ¿¿ âîñòàííº

АА ФФ ІІ ШШ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 27 ñ³÷íÿ
ОВНИ, опинившись веселій омпанії з давніми приятелями, не роз-

палюйте пристрастей, вони мають р йнівн тенденцію, призвед ть до
с андалів і втрати страте ічних енер орес рсів. Віднині ри а с ресне в
ба атьох напрям ах діяльності. Том не варто по інерції зосередж вати-
ся на давніх проблемах і про р ч вати їх олові.
ТЕЛЬЦІ, емоційний шторм після вчорашньо о апо ею стихає. Тож, я -

що напередодні з имось посперечалися, заспо ойтеся і влашт йте пе-
ремир’я. Наведіть лад сл жбових паперах, важно все перевіряйте. Є
висо а ймовірність помило , що може заш одити ар’єрі.
БЛИЗНЯТА, не впадайте відчай, не терзайте д ш через обмани,

зрад , на лепи з бо партнерів, на я их щиро по ладалися. Про овт-
ніть ір правд ... і живіть тіхою, що з одом Всевишній се розставить
на свої місця. А самі не заб дьте ви онати дані обіцян и і розплатити-
ся з бор ами.
РАКИ, заварили аш — самі її сьорбайте. Грайливий фарс із психо-

ло ічно-садистсь ими номерами обернеться не ативними емоційними
реа ціями, с андалами з бо ображених людей. А ось правильно піді-
бране слово, хоча й не стане панацеєєю від бід, одна може зробити
добр посл під час нала одження розхитаних стос н ів.
ЛЕВИ, облиште з’ясов вати стос н и, сперечатися. Нині в словесних

д елях не народж ється істина... то ваше Е о шаленіє, прово ючи до
“війни”. Займіться повся денними обов’яз ами, наведіть порядо по-
б ті. Тепло поспіл йтеся з рідними і дітьми.
ДІВИ, на роботі — жнива, де слова не повинні розходитися з ділом.

Б дьте осподарем слова і ви онайте все, що обіцяли. А ос іль и нині
ви схильні проп с ати інформацію через емоційний фільтр, перед сім
довіряти власним враженням і відч ттям, нама айтеся не потрапляти в
не ативн психоло ічн а р , а прям йте т ди, де радісно.
ТЕРЕЗИ, се с альна незадоволеність — ось що може стати ябл ом

чвар між вами та оханим. Тож помір йте, я о о “чар-зіллля” бра є,
аби вийти з тієї с р ти. А ось поб ті завдя и армонії емоцій і здоро-
вом л зд ви продемонстр єте взірець осподаря.
СКОРПІОНИ, прибор айте норовливе “Я”, в лючіть емоційні “запобіж-

ни и”, бо, на нітаючи нервов напр , ви маєте по ан здатність — ви-
водити з лад еле трообладнання. Ло ічне мислення — ось ваш рятів-
ний важіль.
СТРІЛЬЦІ, я що ви стали жертвою переслід вань чи опинилися під

прицілом підст пних воро ів, — немає сенс воювати, виправдов вати-
ся, бо в полон ті “борці” здаватися не збираються... Ліпше займіться пси-
холо ічним самоаналізом на фоні ретроспе тивних подій, що мають ар-
мічний підте ст. По айтеся неправедних вчин ах, це допоможе за лю-
чити “миров ” і за альм є процес самор йнації. Звертайте ва на дріб-
ниці, замовч вання, натя и, вони наразі — найінформативніші.
КОЗОРОГИ, відмінне ло ічне мислення плюс блис ча інт їція пере-

втілять вас еніально о прозорливця, я ом дано бачити все нас різь
і дале о вперед. Тож завоювати симпатії, ви ли ати довір людей тр д-
нощів не с ладе. А опинившись на розважальном дійстві, на дармівщи-
н не розрахов йте, тр сіть аманцем і розплач йтеся за себе, тіль и в
бор и не влазьте.
ВОДОЛІЇ, не затівайте б рхливої діяльності, ваш поїзд же пішов...

Стежте за мовою, не насміхайтеся, жарт йте делі атно. Слово — не о-
робець, вилетить — не впіймаєш. Можете потрапити в рйозні сит ації
та нажити воро ів.
РИБИ ч дово орієнт ються в обстановці, відмінно розбираються сво-

їх і ч жих переживаннях. Ховатися чи мас ватися перед вами — чини-
ти нем дро. Адже я ясновидець бачите все нас різь, хіба що розпізна-
ти наміри і та ти невидимо о с противни а значно с ладніше. Але все,
що за адром, є армічним б меран ом. Мин ле повертається до вас
для доопрацювання

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР

Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—10°Ñ, âíî÷³
—2...—10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè 0...—2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —9...—12°Ñ, âíî÷³ —14...—16°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...—4°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —2...—4°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ñüîãîäí³ ñâ³ò â³äçíà÷àº Ì³æíàðîäíèé äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîêîñòó.

Öåé äåíü áóëî îáðàíî íåâèïàäêîâî: ñàìå 27 ñ³÷íÿ 1945 ðîêó áóëî
çâ³ëüíåíî â³ä ôàøèñò³â íàéá³ëüøèé ç ã³òëåð³âñüêèõ êîíöòàáîð³â
Îñâåíöèì, ðîçòàøîâàíèé â 70 ê³ëîìåòðàõ â³ä Êðàêîâà.

²ìåíèííèêè: Àäàì, Âåí³àì³í, ªâñåé, ªðåì³é, ²ëëÿ, Éîñèï, ²ïàò³é,
²ñààê, ²ñàé, Ìàêàð, Ìàðê, Ìîéñåé, Í³íà, Ïàâëî, Ñàâà, Ñåðã³é,
Ñòåïàí 

5 1 9

7 9 1 8

1 8 4

9

8 3

9 7

1 8

6 7

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

1 4 6 5 8 9 2 3 7

3 5 9 2 7 4 1 8 6

8 2 7 1 6 3 5 4 9

7 3 2 4 1 6 9 5 8

5 9 8 3 2 7 4 6 1

4 6 1 9 5 8 3 7 2

9 7 3 6 4 2 8 1 5

6 1 4 8 9 5 7 2 3

2 8 5 7 3 1 6 9 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
26 ñ³÷íÿ

Кадр із фільм “Б рлес ”


